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PROTOKÓŁ  NR 40/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 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: 

Część I 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 39/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

18.09.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

Część II 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

CZĘŚĆ I 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 39/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.09.2007r. 

przyjęto i podpisano, po wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez Członka Zarządu  

Norberta Parysa. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper omówiła projekt 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 projekt uchwały Rady Powiatu 

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

postanowił o jego przekazaniu Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą                     

o ujęcie w porządku obrad sesji w dniu 25.09.2007r. 

 

Starosta Adam Hajduk zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

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

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000zł, ze środków „Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział  

w Katowicach na działalność inwestycyjną w zakresie remontów dróg powiatowych.  

Z w/w środków sfinansuje się remont następujących dróg powiatowych: 

a) DP 3524 S Krowiarki – odcinek dł. 670 mb, 

b) DP 3502 S Maków – odcinek dł. 700 mb, 

c) DP 3502 S Pawłów – Maków – odcinek dł. 600 mb, 

d) DP 3511 S od ul. Ogrodowej (droga gminna) do skrzyżowania Wydale – odcinek  

dł. 1 460 mb, 

e) DP 3507 S od skrzyżowania z DK 45 w kierunku skrzyżowania Wydale (odcinek 

Hanowiec) – odcinek dł. 1 650 mb. 

Kredyt należy do kredytów preferencyjnych przeznaczonych na roboty drogowe związane                

z remontem dróg gminnych i powiatowych, leżących na terenach wiejskich. Do ubiegania                

się o kredyt upoważnione są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego                         

i powiatowego. Kredyt udzielany jest do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania 

inwestycyjnego brutto, jednakże maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć                        

500 tys. zł.   

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 zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego oraz 
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postanowił o jego przekazaniu Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą                  

o ujęcie w porządku obrad sesji w dniu 25.09.2007r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper 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 załączniki nr 5 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0064/07. 

 

Starosta Adam Hajduk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                      

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/52/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 

2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

studentom Powiatu Raciborskiego. 

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

Zmianie ulega wysokość dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny oraz 

zostały uszczegółowienie zapisy dot. sposobu wypłaty nagrody.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/52/07 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego. Uchwała 

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

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                               

dot. zatrudnienia nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć               

z gimnastyki korekcyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z kartą polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury                

i Sportu przygotować szczegółowe uzasadnienie do propozycji rozwiązania poruszonej 

kwestii, na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 02.10.2007r.  

 

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

z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, i w/w karta zostanie omówiona na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 02.10.2007r. 

 

Starosta Adam Hajduk przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych                     

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

społecznej polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2008r. na terenie Powiatu 

Raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-

socjalnego, spełniającej warunki rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 

2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). 

W/w karta stanowi załączniki nr 11 do protokołu. 

W dniu 7 września 2007r. minął termin składania ofert do konkursu na powierzenie                     

do realizacji przedmiotowego zadania publicznego. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła 

żadna oferta, co najprawdopodobniej związane jest z nieatrakcyjnością ekonomiczną.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na ponowne rozpisanie konkursu ofert                        

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu na terenie Powiatu Raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjno-socjalnego, spełniającej warunki rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

(Dz. U. Nr 37, poz. 331). Wyraził również zgodę na zmianę liczby miejsc w placówce,                   

tak aby placówka liczyła 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych.    

 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. wystąpienia o dokonanie na rzecz Powiatu Raciborskiego darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Powiat Raciborski bezpłatnie używa część działki nr 4320/179 (k.m. 4), obręb Racibórz,                

o pow. ok. 150m
2
. Na gruncie w/w działki posadowiony został obiekt budowlany (łącznik) 
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łączący salę gimnastyczną ZSO Nr 1 w Raciborzu z głównym budynkiem szkoły. Używanie 

nieruchomości jest możliwe na mocy umowy użyczenia nieruchomości, zawartej na czas 

nieokreślony, w dniu 20 września 2006r. Działka jest własnością Województwa Śląskiego,              

a jej bezpłatne używanie nie gwarantuje możliwości długotrwałego władania gruntem. Prawo 

własności wynika z umowy, która może zostać jednostronnie wypowiedziana przez 

właściciela.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wystąpienie do Marszałka Województwa 

Śląskiego z wnioskiem o dokonanie na rzecz Powiatu Raciborskiego darowizny lub zamiany 

fragmentu działki nr 4320/179, na której zlokalizowano obiekt szkolny. Pozyskanie prawa 

własności części działki będzie wiązało się z dokonaniem podziału geodezyjnego                         

w/w nieruchomości, co obciąży budżet Powiatu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta Miasta Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Płonia”                         

w Raciborzu.  

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

Starosta poinformował, iż po przeanalizowaniu dokumentów w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej 

„Płonia” w Raciborzu, iż nie ma uwag co do proponowanych rozwiązań planistycznych                         

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego jednostkę strukturalną „Płonia” w Raciborzu, w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. 

Postanowienie nr SA.0718A-/III-51/3/07 to stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. wyniku 

postępowania przetargowego pn.: „Dostawa laptopów oraz oprogramowania dla Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku w/w postępowania 

przetargowego. 
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Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego ponownie 

przedstawiła projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 04.06.2007r. do 22.06.2007r. w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka                       

w Raciborzu. 

W/w projekt wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu Nr 38/07.  

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego przedstawiła nieprawidłowość 

wykazaną w trakcie kontroli polegającą na zaniechaniu zawarcia umowy  w formie pisemnej 

z firmą Impel Rental sp. z o.o. Ponadto, przedstawiła przygotowane stosowne opinie prawne 

dot. ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Szpitala 

(załącznik nr 16 i nr 17 do protokołu), w których radca prawny zwraca uwagę na art. 27 i 28 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 

grudnia 2004r. (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), które kolejno zostały 

przytoczone: 

„art. 27. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ograniczenia 

skutków zdarzenia losowego. 

 2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1, jest zdarzenie wywołane przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie 

większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów 

publicznych. 

art. 28. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy. 

2. Przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych dla 

finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności 

ich naruszenia, a także skutki naruszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:  

1. wysokość uszczuplonych środków publicznych;  

2. kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy rachunek 

budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora 

finansów publicznych;  

3. kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego 

przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem;  

4. wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem;  
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5. kwotę odsetek, kar i opłat zapłaconych wskutek zwłoki w opłaceniu należności.”  

Starosta przypomniał, iż powyższa sprawa jest już po raz trzeci (11.09.2007r. i 25.09.2007r.) 

omawiana na posiedzeniu Zarządu, ze względu na skomplikowanych charakter sprawy. 

Dodał, iż powyższa sprawa kilkakrotnie konsultowana była z radcami prawnymi, służbami 

finansowymi i kontrolnymi. Wicestarosta A. Chroboczek zauważył, iż przedmiotowa kwestia 

dot. usług pralniczych, co dla bieżącego funkcjonowania Szpitala jest istotnym zagadnieniem, 

a dodatkowo w Szpitalu nie ma możliwości składowania brudnej pościeli. Powyższe 

stwierdzenie znalazło uznanie wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, iż w przedstawionej 

sytuacji było naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak mając na uwadze 

przytoczone art. 27 i art. 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia odpowiedzialności  

za przedmiotowy czyn. 

Natomiast art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych mówi, iż: „Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie 

lub zaniechanie, o którym mowa w art. 7, 11, 12, 15 9 i w art. 16 ust. 2, skutkujące 

przekroczeniem uprawnień do wydatkowania środków publicznych, do zaciągania 

zobowiązań albo niewykonaniem zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej w roku 

budżetowym łącznie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  

w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  

z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.
[5]

), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem". 

W/w przepis prawa ma zastosowanie do kwestii dot. nieterminowego uregulowania 

zobowiązania, w wyniku czego Szpital zapłacił odsetki w kwocie 65,00zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję o nie dochodzeniu odpowiedzialności                           

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez byłego dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu, mając na uwadze działanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego. Ponadto, zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli 

problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie od 04.06.2007r.  

do 22.06.2007r. w SP ZOZ Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.    

  

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

wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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CZĘŚĆ II 

 

Ad. 1  

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 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 19 do protokołu               

i znajduje się w teczce nr OR.0064/07. 

 

Kolejno, 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 20 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 21 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0064/07. 

 

Ad. 2  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 17.09.2007r., które 

stanowią załącznik nr 22 do protokołu. Zarządu polecił Sekretarzowi Powiatu udzielić 

odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.09.2007r., 

które stanowią załącznik nr 23 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi  

na wnioski od nr 2 do nr 3, 

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

20.09.2007r., które stanowią załącznik nr 24 do protokołu. Zarząd polecił: 

- Skarbnikowi udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 
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- Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu odpowiedzi na wniosek nr 1              

i nr 4, szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta, 

- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzi na wniosek nr 2, szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu N. 

Parys, 

- Sekretarzowi Powiatu odpowiedzi na wniosek nr 3, szczegółowych informacji 

udzieli Wicestarosta, 

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

z Zagranicą z dnia 18.09.2007r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. Zarząd 

polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1, szczegółowych informacji udzieli Starosta, 

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

z Zagranicą z dnia 21.08.2007r., które stanowią załącznik nr 26 do protokołu. Zarząd 

polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi                      

na wnioski od nr 1 do nr 2, szczegółowych informacji udzieli Starosta, 

6. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.09.2007r., które 

stanowią załącznik nr 27 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta. Kolejno Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi                

na wniosek nr 3, szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Starosta zapoznał zebranych z treścią pisma geodetów prowadzących działalność na terenie 

powiatu raciborskiego dot. pracy Powiatowego i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznego. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starosta polecił Sekretarzowi Powiatu przekazać przedmiotowe pismo do Małgorzaty Kosin, 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, celem 

zapoznania się z przedstawioną opinią o Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej.  

 

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 25.09.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.09.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/52/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu 

Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/52/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu 

Raciborskiego. 

9. Karta informacja Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatrudnienia nauczycieli 

niepełnozatrudnionych oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu.  

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji z arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. 

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego  

na prowadzeniu od 1 stycznia 2008r. na terenie Powiatu Raciborskiego wielofunkcyjnej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalnego, spełniającej 

warunki rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331).  
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12. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wystąpienia o dokonanie 

na rzecz Powiatu Raciborskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Śląskiego. 

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

Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

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

14. Postanowienie nr SA.0718A/III-51/3/07.  

15. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. wyniku postępowania 

przetargowego pn.: „Dostawa laptopów oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu”. 

16. Opinia prawna z dnia 18.09.2007r. 

17. Opinia prawna z dnia 24.09.2007r. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 17.09.2007r.  

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.09.2007r. 

24. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 20.09.2007r. 

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

z Zagranicą z dnia 18.09.2007r. 

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

z Zagranicą z dnia 21.08.2007r. 

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.09.2007r. 

28. Pismo z dnia 20.08.2007r. geodetów prowadzących działalność na terenie powiatu 

raciborskiego.    

 

 


