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PROTOKÓŁ  NR 48/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 listopada 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 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13.11.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta zaprosił zebranych na koncert Chóru Mieszanego „Cantorion Rhos”  

z zaprzyjaźnionego z Powiatem, Hrabstwa Wrexham z Walii. Koncert odbędzie się  

w dniu 24.11.2007r. o godz. 19.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

przy ul. Mickiewicza w Raciborzu. Natomiast w dniu 25.11.2007r. o godz. 16.00  

w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 w Raciborzu odbędzie się  

XVII Festiwal Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa. Gościem Festiwalu będzie 

również w/w Chór z Hrabstwa Wrexham z Walii.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.11.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

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 3 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż zmienia się wieloletni program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego  

na lata 2007 – 2009 w związku z uzgodnieniem przez Wojewodę Śląskiego aktualizacji 

kosztów zadania inwestycyjnego i programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala Miejskiego 

ul. Gamowska 3 w Raciborzu oraz jego dostosowaniem do planowanego budżetu  

w roku 2008.  

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 27.11.2007r.  

 

Ad. 3 

 

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 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub.  

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

Starosta poinformował, iż Uchwałą Nr 41/123/07 z dnia 2.10.2007r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego uznał się za organ właściwy do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub. Ponadto, powołał zespół 

kontrolny ds. rozpatrzenia zarzutów podniesionych w skardze przez Pana Roberta Myśliwego,  

zam. ul. Słowackiego 38/14, 47 – 400 Racibórz.  W dniu 19.11.2007r. zespół kontrolny 

zakończył swoją pracę. Podczas kontroli, członkowie zespołu szczegółowo przeanalizowali 

zarzuty podlegające ustawowej kontroli organu prowadzącego jednostkę organizacyjną 

podniesione w skardze przez Pana Roberta Myśliwego. Zespół stwierdził ich bezzasadność. 

Ponadto zespół ustalił, że sprawy związane ze stosunkiem pracy Pana Roberta Myśliwego 

rozstrzyga Sąd Pracy w Raciborzu w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej obowiązki dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego 

(śmieciarki) do odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych”  

dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o. o. w Raciborzu wniosek. Jednakże z uwagi na skromne środki będące w dyspozycji 

PFOŚiGW na 2008r. wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Zakup pojazdu 

specjalistycznego (śmieciarki) do odbioru i transportu niesegregowanych odpadów 

komunalnych” w wysokości do 16 000,-zł.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego” – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w dniu 12.12.2007r. w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 15               

odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Stowarzyszeń 

pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. Poza sprawami sprawozdawczo – wyborczymi 

przewiduje się również podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związku.  

W ocenie Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

zaproponowane zmiany statutu, przyczynią się do usprawnienia pracy Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego i mogą zostać zaakceptowane przez Powiat Raciborski. 

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXX/404/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.05.2005r. 

Powiat Raciborski reprezentowany jest w Związku przez osobę delegowaną przez Zarząd 

Powiatu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba upoważnienia przez Zarząd Powiatu 

osoby do reprezentowania Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił Panią Anastazję Kolarz – Inspektora w Referacie 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na VI Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Związku 

Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 12.12.2007r. w Mikołowie.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

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

Analizując w/w kartę informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego miał wątpliwości  

czy zmiana nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

nie uniemożliwi pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na działania sportowe 

realizowane w jednostce.  W związku z powyższym Zarząd postanowił wystąpić w powyższej 

sprawie o opinię do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Uczestniczący w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

Józef Czekajło przedstawił kartę informacyjną dot. realizacji programu „Monitoring wizyjny  

w szkołach i placówkach”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Kierownik Czekajło przypomniał, iż we wrześniu b.r. tut. Starostwo wystąpiło o udzielenie 

dotacji z tytułu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.  

W dniu 20.11.2007r. otrzymano pisemne potwierdzenie, które placówki zostały pozytywnie 

zaopiniowane i z jakimi kwotami dofinansowania. Z informacji dodatkowych, jakie zostały 

udzielone drogą telefoniczną z Kuratorium Oświaty w Katowicach wynika, iż środki  

na w/w cel winny zostać wydatkowane i rozliczone do 15.12.2007r. Jak podkreślił Kierownik 

Czekajło istnieje koniczność podjęcia szybkich działań zmierzających do uruchomienia 

własnych środków będących w posiadaniu szkół i późniejsze wyrównanie z dotacji. Dlatego 

też konieczne jest przyjęcie do budżetu środków z w/w dotacji na listopadowej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na rozpoczęcie prac związanych  

z wprowadzeniem monitoringu w szkołach: ZSO Nr 1 w Raciborzu, ZSO Nr 2 w Raciborzu, 

ZSB w Raciborzu, ZSE w Raciborzu, ZSM w Raciborzu, ZSZ w Raciborzu, ZSS  

w Raciborzu, ZSOMS w Raciborzu i SOSW w Rudach oraz dokonanie płatności w ramach 

środków własnych szkół.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

dot. wyboru nowego operatora strony internetowej WWW.powiatraciborski.pl w ramach 

prowadzonej polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego w roku 2008 i następnych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wybrał firmę IntraCOM jako nowego operatora strony 

internetowej WWW.powiatraciborski.pl. Polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej rozpocząć negocjacje z nowym operatorem strony w 2007r., 

celem zakończenia prac nad nowym serwisem internetowym na początku 2008r.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Danuta Borowik zapoznała zebranych z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 01.10.2007r. do 09.10.2007r.  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz projektem wystąpienia 

pokontrolnego.  

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

do protokołu.  

http://www.powiatraciborski.pl/
http://www.powiatraciborski.pl/
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 01.10.2007r. do 09.10.2007r.  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz projektem wystąpienia 

pokontrolnego.  

Analizując wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił, aby Dyrektor MOS w Raciborzu stosownie do zapisów art. 4 ust. 5 

ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości wzmocnił nadzór i spowodował rzetelne 

wykonywania obowiązków będących w zakresie głównego księgowego, mając na uwadze 

postanowienia art. 47 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych. Po zmianie, 

Zarząd zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 01.10.2007r. do 09.10.2007r.  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu.  

 

Uczestniczący w tej części posiedzenia Inspektor Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

Krzysztof Tkocz przedstawił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej  

oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 17.09.2007r. do 05.10.2007r. z przerwą  

w okresie od 25.09.007r. do 27.09.2007r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu,  

a także projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 14  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 17.09.2007r. do 05.10.2007r.  

z przerwą w okresie od 25.09.2007r. do 27.09.2007r. w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Raciborzu, a także z projektem wystąpienia pokontrolnego.  

Po analizie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wniósł zmiany do brzmienia punktu 3 projektu wystąpienia pokontrolnego.  

Po zmianie, Zarząd zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej 

gospodarki finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 17.09.2007r.  

do 05.10.2007r. z przerwą w okresie od 25.09.2007r. do 27.09.2007r. w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła prośbę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu oraz Prezesa Fundacji PWSZ w Raciborzu w sprawie wsparcia celów 

statutowych Fundacji.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w projekcie budżetu na 2008r. zabezpieczy 

kwotę 10 000zł dla Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

na ewentualne wsparcie celów statutowych Fundacji.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z faxem Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach dot. trzeciej tury oceny 

fiszek projektowych, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż karta informacyjna Referatu Spraw 

Społecznych dot. programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2008 zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. 5 

 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

Henryk Hildebrand zaprezentował informację nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do Protokołu Nr 47/07  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.11.2007r.  

Dyrektor Hildebrand zwrócił przede wszystkim uwagę na pkt 3 informacji, w którym ujęte 

zostały potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zdaniem Dyrektora najważniejszą potrzebą 

w zakresie pomocy społecznej jest utworzenie drugiej placówki opiekuńczo – wychowawczej 

na terenie Powiatu Raciborskiego. Jak podkreślił, pomimo rozbudowanego systemu rodzinnej 

opieki zastępczej i posiadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Pogrzebieniu, występują poważne problemy z zapewnieniem wszystkim dzieciom 

(sierotom społecznym i biologicznym) opieki i wychowania. Tworzone miejsca w rodzinach 

zastępczych i placówce wychowawczej są w krótkim czasie zapełniane. Druga placówka 

zapewniłaby opiekę dla dzieci wymagających szczególnej pomocy.  
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W tym miejscu Dyrektor PCPR w Raciborzu poinformował, iż siostry zakonne prowadzące 

Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Pogrzebieniu wyrażają wolę 

otwarcia filii Placówki na terenie jednej z Gmin Powiatu Raciborskiego, pod warunkiem 

przekazania przez Gminy obiektów niezbędnych do utworzenia filii.  

Starosta polecił, aby w powyższej sprawie Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

wystosował pismo do szefów Gmin Powiatu Raciborskiego.  

Dyrektor PCPR w Raciborzu zwrócił również uwagę na podejmowane działania zmierzające 

do zapewnienia opieki dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom trudnym, nadpobudliwym,  

z problemami zdrowotnymi, powyżej 13 roku życia. Poinformował, iż brak jest rodzin 

zastępczych gotowych przyjąć takie dzieci, dlatego też Powiat Raciborski poszukuje 

organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, który byłby gotowy prowadzić placówkę  

o charakterze interwencyjnym.  

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby powyższy temat przedyskutować  

na jednym z kolejnych posiedzeń po przedstawieniu przez Dyrektora propozycji rozwiązania 

problemu wraz z określeniem niezbędnych środków finansowych.  

Dyrektor dodał, iż do PCPR w Raciborzu zgłaszają się osoby spoza Powiatu, które chciałyby 

przyjąć dzieci do rodziny zastępczej ale pod warunkiem otrzymania mieszkania służbowego.  

Starosta polecił Dyrektorowi, aby rozeznał powyższą sprawę, tak aby Zarząd miał 

świadomość jakie jest zainteresowanie ludności uzyskaniem mieszkania na terenie Powiatu 

Raciborskiego w zamian za przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej.  

Wicestarosta przekazał, iż na kolejnym posiedzeniu przedstawi informację nt. realizowanych 

zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.  

Na tym sprawę zakończono.  

 

Ad. 6 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r.:  

1. Nr XIII/108/2007 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

2. Nr XIII/109/2007 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  

przy ul. Wileńskiej 6 na Zespół Szkół Techniczno – Usługowych, 
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3. Nr XIII/110/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31.05.2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

4. Nr XIII/111/2007 w sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób  

ich przyznawania,  

5. Nr XIII/112/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w roku 2008, 

6. Nr XIII/119/2007 w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym 

kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.   

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 20.11.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.11.2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

Janinę Wystub.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

Janinę Wystub.  

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

dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego (śmieciarki)  

do odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych” dla Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o. o. w Raciborzu. 

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

dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego” – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji programu 

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.  

12. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. wyboru 

nowego operatora strony internetowej WWW.powiatraciborski.pl w ramach prowadzonej 

polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego w roku 2008 i następnych. 

http://www.powiatraciborski.pl/
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13. Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 01.10.2007r. do 09.10.2007r. w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego  

(pismo nr TK. 0913-20-2/07 z dnia 15.11.2007r.).  

14. Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 17.09.2007r. do 05.10.2007r. z przerwą w okresie  

od 25.09.2007r. do 27.09.2007r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-19-4/07 z dnia 15.11.2007r.)  

15. Kserokopia prośby Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

oraz Prezesa Fundacji PWSZ w Raciborzu w sprawie wsparcia celów statutowych 

Fundacji (L. dz. 2492/R-P/PWSZ/2007 z dnia 16.11.2007r.).  

16. Fax Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w Katowicach nr RR. III.1.UM.647-179/2007 z dnia 

09.11.2007r.  

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r.:  

a) Nr XIII/108/2007 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

b) Nr XIII/109/2007 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  

przy ul. Wileńskiej 6 na Zespół Szkół Techniczno – Usługowych, 

c) Nr XIII/110/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31.05.2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

d) Nr XIII/111/2007 w sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich 

przyznawania,  

e) Nr XIII/112/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w roku 2008, 

f) Nr XIII/119/2007 w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja witraży  

w zabytkowym kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.   


