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PROTOKÓŁ  NR 36/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 sierpnia 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. Omówienie zapisów projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego 

podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego 

przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 35/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21.08.2007r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące.  

 

II część 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 
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I część 

 

Ad. 1 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Edmunda Stefaniaka, informując, iż niektórzy radni mają wątpliwości co do projektu uchwały  

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, 

stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 

ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Na wstępie Dyrektor PUP w Raciborzu poinformował, iż poprzednie wartości najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz jednego punktu zostały ustalone Uchwałą  

Nr XXVI/346/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.12.2004r. i wynosiły odpowiednio 

520,00zł i 4,50zł. W celu zobrazowania sprawy Dyrektor Stefaniak przedstawił tabelę 

miesięcznych stawek zaszeregowania obowiązującą w PUP w Raciborzu od 01.01.2005r.  

oraz przykładowy angaż pracownika (załącznik nr 3 do protokołu). Zwrócił uwagę  

na konieczność podwyższenia wartości  jednego punktu tejże tabeli, gdyż rewaloryzacja płac 

w 2007r. wykazała, że wartość punktu jest za niska, aby niektórym pracownikom podnieść 

wynagrodzenia. Stąd żeby można było dokonać rewaloryzacji płac trzeba zwiększyć wartość 

punktu do 5,00zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu co do zapisów projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

Ad. 2  

Protokół Nr 35/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21.08.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3 

Starosta zaprezentował 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  



 3 

na 2007r. 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 

nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Rady Powiatu Raciborskiego  

z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego wraz z medalem nr 2  

o tej samej treści Panu Stanisławowi Ostrowiczowi – wieloletniemu Kierownikowi 

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, iż wystąpi do Rady Powiatu Raciborskiego  

z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” wraz z medalem nr 3  

o tej samej treści Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, ul. Klasztorna 9,  

47 – 400 Racibórz.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 2/I/2007 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007. 

W/w Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 2/I/2007 Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.  

Ad. 4  

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż naniosła uwagi do w/w projektu uchwały zgłaszane 

przez Członków Zarządu Powiatu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 5 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach. 

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

Starosta poinformował, iż na dzień dzisiejszy Rada Ministrów nie podjęła Rozporządzenia  

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach,  

a więc organy prowadzące nie mogą ubiegać się o dofinansowanie systemu monitoringu  

w szkołach/placówkach w terminie do 24.08.2007r. Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 9.08.2007r. zdecydował o zabezpieczeniu na ten cel 

kwoty 8.000zł na 2007r. ze środków rezerwy budżetowej, a w 2008r. kwoty 37.000zł.  

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu wykazał, iż 7.000zł to kwota, która zapewniłaby 

możliwość całkowitego zmonitorowania szkoły. Do systemu monitoringu zostałaby włączona 

szatnia oraz korytarze.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu o kwotę 7.000zł ze środków rezerwy budżetowej,  

celem zapewnienia całkowitego zmonitorowania szkoły.  Natomiast w projekcie budżetu 

powiatu na 2008r. w części będącej w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 
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zostanie uwzględniona kwota 38.000zł na uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego  

w szkołach/placówkach.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. przedstawienia informacji nt. zapewnienia całodobowego dyżuru w Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o zatrudnieniu z dniem 01.10.2007r. dodatkowo  

2 pracowników w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, celem zapewnienia 

całodobowego dyżuru w Centrum. Wprowadzenie dyżurów, zgodnie z wyliczeniami, 

spowoduje obciążenie funduszu płac w 2007r. kwotą ok. 14.400zł (rocznie ok. 43.200zł).  

W związku z powyższym Zarząd polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przygotował wystąpienie do Wojewody Śląskiego z zapytaniem o możliwość  

udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zapewnienia całodobowego 

dyżuru, zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Danuta Borowik zapoznała zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 10.07.2007r. do 28.07.2007r.  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz projektem wystąpienia 

pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 12  

do protokołu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 10.07.2007r. do 28.07.2007r.  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Analizując poszczególne zapisy 

projektu wystąpienia pokontrolnego, Zarząd polecił doprecyzować wniosek nr 3, który 

otrzymał brzmienie: „Zobowiązać Głównego księgowego do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów o rachunkowości oraz regulacji wewnętrznych”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego 

skierowany do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

Następnie Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Danuta Borowik 

przedstawiła protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 
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przeprowadzonej w okresie od 31.07.2007r. do 13.08.2007r. w Zespole Szkół Budowlanych 

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 13  

do protokołu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 31.07.2007r. do 13.08.2007r.  

w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia 

pokontrolnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby pracownicy Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego zwracali szczególną uwagę czy nieprawidłowości i uchybienia w trakcie 

kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

powtarzają się czy powstają po raz pierwszy. Po uzyskaniu przez Zarząd informacji  

o powtarzających się nieprawidłowościach i uchybieniach zostaną wyciągnięte konsekwencje 

służbowe wobec osób, które się ich dopuszczają.  

 

Starosta zaprezentował projekt ankiety „Badanie poziomu satysfakcji klienta z poziomu usług 

świadczonych w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”, który stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł drobne uwagi co do treści ankiety, m.in. dotyczące 

brzmienia pkt 8 ankiety. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął projekt ankiety „Badanie poziomu 

satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu” (załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 20.08.2007r.,  

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

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2. Odnośnie wniosku nr 1 

dot. rozpatrzenia możliwości utworzenia w Powiecie Raciborskim gabinetu 

stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu przygotuje kartę 

informacyjną na posiedzenie w dniu 11.09.2007r. Natomiast nawiązując do wniosku nr 2 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotuje prośbę do Stowarzyszenia PERSONA 
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na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w sprawie udzielenia pomocy  

w pozyskaniu psychologa dla DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.08.2007r., 

które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować projekt odpowiedzi 

na wniosek nr 1,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.08.2007r., 

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

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1. Natomiast nadzór  

nad realizacją wniosku nr 2 powierzono Sekretarzowi Powiatu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.08.2007r., które stanowią 

załącznik nr 19 do protokołu. Starosta poinformował, iż udzieli odpowiedzi na wniosek  

nr 6. 

 

Starosta zaprezentował pismo Burmistrza Miasta Krzanowice w sprawie wyrażenia zgody  

na organizację Dożynek Powiatowych w Gminie w roku 2009.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż Dożynki Powiatowe w 2008r. odbędą się  

w Gminie Kornowac, w 2009r. – w Gminie Krzanowice, a w 2010r. – w Gminie  Pietrowice 

Wielkie. O powyższym Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa poinformuje Gminy Powiatu Raciborskiego.  

 

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

II część  

Ad. 1 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

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 23 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 24 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 25 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 26 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 27 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 28 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 28.08.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.  

3. Tabela miesięcznych stawek zaszeregowania obowiązująca w PUP w Raciborzu  

od 01.01.2005r. oraz przykładowy angaż pracownika. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

7. Uchwała nr 2/I/2007 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 23.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku + dyskietka.  

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. monitoringu wizyjnego  

w szkołach i placówkach. 

11. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. przedstawienia informacji nt. zapewnienia całodobowego dyżuru w Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

12. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w dniach od 10.07.2007r. do 28.07.2007r. w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo  

nr TK.0913-9-2/07 z dnia 24.08.2007r.). 

13. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 31.07.2007r. do 13.08.2007r. w Zespole Szkół 
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Budowlanych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo  

nr TK. 0913-15-2/07 z dnia 24.08.2007r.).  

14. Projekt ankiety „Badanie poziomu satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych  

w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 

15. Ankieta „Badanie poziomu satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych  

w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 20.08.2007r.  

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.08.2007r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.08.2007r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.08.2007r.  

20. Pismo Burmistrza Miasta Krzanowice z dnia 21.08.2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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 przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

 

 


