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PROTOKÓŁ  NR 43/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 października 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 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09.10.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.10.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Starosta poinformował, iż w czasie procesu restrukturyzacji Szpital Rejonowy w Raciborzu 

uzyskał korzystniejsze warunki umorzenia pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Umorzone zostało 82,6 % zaciągniętej pożyczki, a nie jak pierwotnie planowano 

50 %. W związku z powyższym udzieloną przez Powiat w 2006r. pożyczkę w kwocie 

2 000 000,00 zł umarza się w wysokości 50 % przyznanej kwoty. Kwota umorzenia jest 

wystarczająca, aby Szpital zrealizował założenia procesu restrukturyzacji. Przewiduje się,  

iż Powiat przeznaczy w kolejnych latach środki na udzielenie Szpitalowi pożyczki, mającej  

na celu utrwalenie osiągniętych wyników procesu restrukturyzacji.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż działając  

na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, złoży wniosek  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.10.2007r., aby uchwała była podjęta przez datą podjęcia 

przez Wojewodę Śląskiego decyzji o zatwierdzeniu procesu restrukturyzacji Szpitala.  

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 zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24.10.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 projekt 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 30.10.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

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

Starosta poinformował, iż planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 0000,00zł  

z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na inwestycje pn. „Budowa 
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Szpitala Miejskiego w Raciborzu” oraz remont w Zespole Szkół Ekonomicznych  

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 zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie 

p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 dotacji na zadanie p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym kościele 

p.w. WNMP w Raciborzu” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Starosta poinformował, iż zmiana Uchwały Nr XI/106/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.09.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego  

wynika z konieczności ustalenia terminu, źródła oraz formy zabezpieczenia spłaty 

wnioskowanego kredytu ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”  

z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Katowicach, z przeznaczeniem 

na sfinansowanie remontu dróg powiatowych.  

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 zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

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

Starosta przekazał, iż zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 – 2009 

wynika m.in. z wprowadzenia do planu nowych zadań (inwestycje w zakresie budowy, 

przebudowy i remontu dróg publicznych powiatowych na terenach wiejskich oraz adaptacja  

i remont pomieszczeń siedziby Starostwa przy pl. Okrzei 4 i 4a w Raciborzu), aktualizacji 

wydatków w bieżącym roku budżetowym po rozliczeniu niektórych zadań oraz zmian  

w zakresach rzeczowych realizacji części zadań w poszczególnych latach.  

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. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zespołu 

zasilania – agregatu prądotwórczego dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji 

radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

Miastu Racibórz na zakup zespołu zasilania – agregatu prądotwórczego dla potrzeb 

niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z materiałem pt. „Analiza stanu rolnictwa Powiatu 

Raciborskiego”, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Analiza stanu rolnictwa 
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Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Ad. 4  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Wykonanie ewidencji budynków dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice, 

obręb Chałupki w Powiecie Raciborskim”.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Adaptacja Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego – opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dot. budynku 

mieszkalnego „D”, budynku słodowni „B” oraz elewacji budynku „C”. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. zagospodarowania zbędnego majątku powiatu – zestawów komputerowych. 

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

Szczegółowych wyjaśnień w w/w sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu, która poinformowała, 

iż Starostwo Powiatowe dysponuje ośmioma zestawami komputerowymi, które od dłuższego 

czasu nie są wykorzystywane (3 zestawy w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa oraz 5 zestawów w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym). 

Kierownicy w/w referatów zwrócili się do Komisji ds. likwidacji środków trwałych  

oraz pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu z prośbą  

o wydanie opinii na temat przydatności komputerów oraz o zaproponowanie sposobu ich 

zagospodarowania. W związku z faktem, iż komputery zakupione były w latach 1999 - 2001 

ich wydajność znacznie odbiega od obecnie oczekiwanej. Związane jest to przede wszystkim 

z niską wydajnością procesorów i niewielką pamięcią operacyjną. Ewentualna modernizacja 

nastręczałaby wielu trudności ponieważ podzespołów do tego typu sprzętu od dawna już się 
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nie produkuje. Jest także wysoce prawdopodobne, że nie byłaby w ogóle opłacalna. Komisja 

przyjmując powyższe argumenty uznała opisywany sprzęt za zbędny. Ponadto Komisja 

zaproponowała sposób zagospodarowania niepotrzebnych komputerów. Zdaniem członków 

Komisji w pierwszej kolejności należy podjąć próbę sprzedaży w formie otwartej licytacji  

dla pracowników Starostwa. W przypadku braku zainteresowania, komputery należy 

przekazać do wykorzystania w celach dydaktycznych podległej powiatowi placówce. Zespół 

Szkół Budowlanych wstępnie wyraził chęć przejęcia komputerów do wykorzystania  

w pracowni serwisu sprzętu komputerowego. Urządzenia, które nie znajdą nabywcy  

i nie zostaną przejęte przez jednostki organizacyjne powiatu należy przekazać do utylizacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował stanowisko Komisji ds. likwidacji środków 

trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i uznał 

zestawy komputerowe za zbędne. Jednak w kwestii sposobu zagospodarowania komputerów  

Zarząd polecił podjąć próbę sprzedaży w formie ogłoszenia o możliwości składania ofert, 

kierowanego do wszystkich potencjalnych nabywców - nie tylko pracowników Starostwa. 

Stosowne ogłoszenia powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej  

Powiatu Raciborskiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach tut. Starostwa.  

Ponadto Zarząd polecił, aby Inspektor ds. komputeryzacji w Wydziale Organizacyjnym  

i Spraw Obywatelskich ustalił minimalną cenę zestawu komputerowego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą oświadczeń majątkowych za 2006r. 

złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

W/w analizę na sesji w dniu 30.10.2007r. przedstawi Starosta.   

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. dotacji  

dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły 3 w Raciborzu na realizację programu 

naprawczego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Jagiełły 3 w Raciborzu na realizację programu naprawczego  

oraz przygotowanie przesunięć w budżecie Powiatu Raciborskiego w części będącej  
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w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków.  

Kwota 20 000,00zł zostanie przesunięta z rozdziału 8511, § 2560 – ochrona zdrowia, 

toksoplazmoza do rozdziału 85202, § 2580 – domy pomocy społecznej, dotacje.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008 dot. zniżek godzin  

i godzin ponadwymiarowych dyrektorów i wicedyrektorów. 

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

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił obecny na posiedzeniu Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Józef Czekajło.  

Ponadto Kierownik Czekajło przedstawił informację o nauczycielach zatrudnionych w więcej 

niż jednej jednostce sprawozdawczej oraz mających łącznie powyżej 1,5 etatu  

oraz informację nt. zatrudnionych nauczycieli – emerytów (załączniki od nr 17 do nr 18  

do protokołu).  

Analizując w/w informacje, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zatrudnienie 

nauczycieli – emerytów w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski w roku szkolnym 2007/2008, pod warunkiem, że umowy będą 

podpisywane na czas trwania nauki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

do bezwzględnego przestrzegania procedury dot. przygotowywania arkuszy organizacyjnych 

oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 2007/2008.  

W związku z naruszeniem obowiązującej procedury dot. przygotowywania arkuszy 

organizacyjnych oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 2007/2008, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – zatwierdził warunkowo arkusze organizacyjne na rok szkolny 2007/2008. 

Do szczegółowego omówienia karty informacyjnej Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008 dot. zniżek godzin  

i godzin ponadwymiarowych dyrektorów i wicedyrektorów Zarząd Powiatu Raciborskiego 

powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta przedstawił wniosek z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 

17.09.2007r., który stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na w/w wniosek.  

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XI/103/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XI/104/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację. 

Zgodnie z opinią Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa powinien zintensyfikować prace zmierzające  

do jak najszybszego zbycia akcji Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu.  

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR. 0047/07. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do podjętej decyzji w sprawie rozwiązania 

umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rozwiązanie  

w/w umowy miało nastąpić w trybie art. 716 k.c., po wcześniejszym zbadaniu czy miały 
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miejsce przypadki wynajmowania przez Agencję Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu pomieszczeń na rzecz 

osób trzecich bez zgody Powiatu Raciborskiego. 

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami wypowiedzieć umowę 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.  

 

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 16.10.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.10.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie  

p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.   

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zespołu zasilania – agregatu 

prądotwórczego dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

10. Materiał pt. „Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego”. 

11. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

12. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

13. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. zagospodarowania zbędnego majątku powiatu – zestawów komputerowych. 

14. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. analizy 

oświadczeń majątkowych. 

15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. dotacji dla Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Jagiełły 3 w Raciborzu na realizację programu naprawczego. 

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

organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008 dot. zniżek godzin i godzin 

ponadwymiarowych dyrektorów i wicedyrektorów. 
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17. Informacja Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  o nauczycielach zatrudnionych w więcej 

niż jednej jednostce sprawozdawczej oraz mających łącznie powyżej 1,5 etatu.  

18. Informacja Referatu Edukacji, Kultury i Sportu nt. zatrudnionych nauczycieli  

– emerytów.  

19. Wniosek z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.09.2007r. 

20. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XI/103/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

21. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XI/104/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów  

oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 


