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PROTOKÓŁ  NR 49/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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: 

 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 48/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20.11.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące.  

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 48/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.11.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

 

 

 



 2 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu 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 tekst jednolity projektu 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 27.11.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Raciborzu  przy ul. Wileńskiej 6. 

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 zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27.11.2007r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach. 

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

Starosta poinformował, iż po podjęciu przez Radę Powiatu Raciborskiego w/w Uchwały, 

rozpocznie się procedura zmierzająca do likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rudach i powołania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Uchwała jest niezbędna w celu uzyskania pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty  

w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zlikwiduje się placówki wchodzące w skład 

Ośrodka, a następnie powoła placówki wchodzące w skład nowo powołanego Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach. W celu zapewnienia kształcenia specjalnego  

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, Rada Powiatu podejmie działania zmierzające  

do utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.  
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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 zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej  wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

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

w dniu 27.11.2007r.  

 

Starosta przedstawił uaktualniony wieloletni program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego  

na lata 2007 – 2009, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Uaktualniony wieloletni program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007 – 2009 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uaktualniony wieloletni program 

inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007 – 2009 oraz postanowił, iż Starosta 

zapozna radnych ze zmianami programu na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27.11.2007r.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zmiany 

Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż Uchwałą Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. wprowadzono opłatę za poszczególne czynności związane z usuwaniem 

pojazdów z dróg publicznych z terenu Powiatu Raciborskiego na koszt właściciela  

oraz za ich parkowanie w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo  

o ruchu drogowym. Jednocześnie określono, iż wysokości opłat za w/w czynności będą 

obowiązywały do 31.12.2007.r. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

zaproponowała, aby wysokość opłat, o których mowa w § 1 Uchwały Nr II/20/2006 

pozostawić bez zmian, a termin ich obowiązywania przedłużyć do 31.12.2008r.   

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił,  

aby Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przeanalizowała czy nie odstąpić  

od ustalenia w w/w Uchwale terminu końcowego obowiązywania wysokości opłat  

za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem 



 4 

pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela. Po analizie, w/w karta zostanie omówiona 

na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego  

w roku 2008. 

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

Wicestarosta przekazał, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001r. Prawo 

farmaceutyczne, Zarząd Powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Raciborskiego po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii. 

Przedstawiony rozkład pracy został sporządzony w porozumieniu z właścicielami aptek 

działających na terenie Powiatu. Przez wszystkie dni 2008r. dyżur pełnić będzie apteka 

całodobowa „Pod Różami” w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 40/42. W wybrane dni roku 

dodatkowo dyżur pełnić będą apteki położone w Raciborzu, tj.: „Centrum” przy ul. Wojska 

Polskiego 13 i „Wiktoria” przy ul. Mickiewicza 19b/11. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy  

z dnia 6.09.2001r. Prawo farmaceutyczne przesłać projekt uchwały w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego  

w roku 2008 do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego  

oraz samorządu aptekarskiego, celem zaopiniowania. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. rezygnacji z zaciągnięcia 

kredytu w 2007r. w wysokości 1 000 000zł.  

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

Starosta przekazał, iż po przeanalizowaniu wykonania budżetu, Skarbnik Powiatu proponuje 

rezygnację z zaciągnięcia kredytu w 2007r. w kwocie 1 000 000zł, który miał być 

przeznaczony na budowę Szpitala Miejskiego w Raciborzu oraz na inwestycje w Zespole 

Szkół Ekonomicznych. Jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba, kredyt zostanie zaciągnięty  

na początku roku 2008. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po przeanalizowaniu wykonania budżetu, wyraził zgodę  

na  rezygnację z zaciągnięcia kredytu w 2007r. w kwocie 1 000 000zł, który miał być 
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przeznaczony na budowę Szpitala Miejskiego w Raciborzu oraz na inwestycje w Zespole 

Szkół Ekonomicznych.  

Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu rozeznać czy rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w 2007r. 

pociąga za sobą konieczność uchylenia Uchwały Nr XIII/116/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. udzielania dotacji 

organizacjom pozarządowym. 

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

Po przeanalizowaniu w/w karty informacyjnej, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił,  

aby komórki organizacyjne tut. Starostwa udzielające dotacji w ramach działalności pożytku 

publicznego, tj. Referat Edukacji, Kultury i Sportu oraz Referat Spraw Społecznych 

zwiększyły kontrolę merytoryczną i finansową (wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej 

z budżetu Powiatu) przez dysponentów środków, szczególnie w trakcie realizacji zadań 

zleconych. Po zakończeniu realizacji zadania, dana komórka organizacyjna  powinna dokonać 

kontroli, poprzez sprawdzenie stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości 

wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków budżetowych Powiatu 

otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa 

i w postanowieniach umowy. Następnie dysponent środków powinien przedstawić Zarządowi 

Powiatu sprawozdanie i ocenę efektu końcowego z przedsięwzięcia, celem zatwierdzenia. 

Ponadto Zarząd Powiatu polecił, aby w przygotowywanych umowach z organizacjami 

pozarządowymi komórki organizacyjne tut. Starostwa udzielające dotacji w ramach 

działalności pożytku publicznego określały zasady przeprowadzenia kontroli oraz ich zakres.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich dot. przystąpienia do programu SEKAP – System Elektronicznej 

Komunikacji Administracji Publicznej i zakupu serwera na potrzeby Starostwa. 

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

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na organy władzy 

publicznej obowiązek umożliwienia petentom wnoszenia wniosków i podań w formie 

elektronicznej od 01.05.2008r. W związku z powyższym zachodzi konieczność udostępnienia 

klientom Starostwa tzw. elektronicznej skrzynki podawczej, która będzie spełniała wymogi 

techniczne określone przepisami. Logiczną konsekwencją takiego kroku jest wprowadzenie  
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w urzędzie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który umożliwi sprawne 

załatwianie spraw, skierowanych do Starostwa tą drogą. 

Jak dodała Sekretarz Powiatu, System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 

to innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Zakres 

projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług 

publicznych w formie elektronicznej. Efektem realizacji projektu będzie modernizacja 

administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług 

administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną 

oraz zwiększy się efektywność pracy administracji. Tworzony system informatyczny będzie 

zawierał m. in. moduły elektronicznego obiegu dokumentów oraz weryfikacji podpisu 

elektronicznego, a więc te elementy, które Starostwo zamierza wprowadzić w 2008r. 

Ewentualne przystąpienie Starostwa do tego projektu może być bardzo korzystne, 

pozwoliłoby bowiem na korzystanie z doświadczeń pozostałych uczestników.  

Nie bez znaczenia jest także fakt, że do projektu przystąpiło pięć Gmin Powiatu 

Raciborskiego, są to: Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik. 

Ponadto Sekretarz Powiatu dodała, iż w dniu 22.11.2007r. przeprowadziła w tej sprawie 

rozmowę z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z uzyskanych 

informacji wynika, że projekt jest otwarty i możliwe jest przystąpienie nowych członków, 

jednak Powiat Raciborski nie mógłby już liczyć na dofinansowanie zakupu urządzeń 

komputerowych, niezbędnych do obsługi wspomnianych systemów – ten etap realizacji 

projektu jest już bowiem zamknięty. Nie stanowi to jednak poważnego utrudnienia ponieważ 

Starostwo i tak planuje zakupić serwer, który swą wydajnością zapewni sprawne 

funkcjonowanie zarówno programów budżetowo-księgowych jak i systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów. Dzięki oszczędnościom, jakie powstały w roku bieżącym zakup serwera 

możliwy jest jeszcze przed końcem roku 2007.  

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił 

wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego z prośbą o określenie możliwości i sposobu,  

a także ewentualnych kosztów przyłączenia Powiatu Raciborskiego do projektu SEKAP. 

Ponadto wyraził zgodę na przeznaczenie oszczędności, jakie pojawiły się w budżecie powiatu 

(rozdział 75020 § 6050) na zakup serwera, który zapewni sprawne funkcjonowanie systemów 

informatycznych, jakie Starostwo zamierza wprowadzić w 2008r.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dokończenie elewacji bloku A i łącznika 2 B – etap IV z uwzględnieniem dachu kuchni 

łącznie ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie wartości zamówienia  

pn. „Dokończenie  elewacji  bloku A  i  łącznika 2B – etap IV z uwzględnieniem dachu 

kuchni łącznie ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego - Budowa 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu” do kwoty 743 522,50zł (brutto) i zobowiązał Prezesa RPI 

Sp. z o. o. w Raciborzu do uzyskania pisemnej opinii prawnej przed rozstrzygnięciem 

przetargu. Zwiększenie wartości w/w zamówienia nastąpi ze środków przeznaczonych  

na kontynuację budowy Szpitala w 2007r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

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

Szczegółowych informacji w sprawie zapisów programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2008 udzielili: Wicestarosta oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany do programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008. Po zmianie w/w program stanowi załącznik  

nr 14 do protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął projekt programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008 i wyraził zgodę na przekazanie programu  

do konsultacji organizacjom pozarządowym poprzez publikację na stronie internetowej 

Powiatu i wyłożenie w zainteresowanych komórkach organizacyjnych tut. Starostwa.  

Starosta poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 11.12.2007r. Dyrektor PCPR w Raciborzu 

omówi zadania Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.  
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Starosta zapoznał zebranych z protokołem kontroli problemowej gospodarki finansowej  

przeprowadzonej w okresie od 30.10.2007r. do 14.11.2007r. w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 15  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 30.10.2007r. do 14.11.2007r. w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił raport z kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2007r. przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

W/w raport stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z raportem z kontroli przeprowadzonych  

w III kwartale 2007r. przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego tut. Starostwa. 

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 19.11.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Analizując wniosek nr 1 Zarząd Powiatu 

postanowił, iż zaproponuje, aby sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu było składane przez Dyrektora PCPR w marcu każdego 

roku. Ponadto Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił 

odpowiedzi na wniosek nr 2,  

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

z Zagranicą w dniu 20.11.2007r., które stanowią załącznik nr 18 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21.11.2007r., 

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22.11.2007r., 

które stanowią załącznik nr 20 do protokołu. Zarząd Powiatu ustalił, iż szkolenie  

dla radnych z zakresu problematyki pozyskiwania środków unijnych przeprowadzi 

Sekretarz Powiatu w terminie uzgodnionym z Przewodniczącym Rady Powiatu 

Raciborskiego,  
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5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.11.2007r., które stanowią 

załącznik nr 21 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1.  

 

Ad. 4 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XIII/113/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. 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. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 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 układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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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 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 zaprezentowała 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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 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 27.11.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Budowlanych z siedzibą w Raciborzu  przy ul. Wileńskiej 6. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach. 

6. Uaktualniony wieloletni program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego  

na lata 2007 – 2009. 

7. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zmiany Uchwały  

Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. ustalenia rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2008. 

9. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. rezygnacji z zaciągnięcia kredytu  

w 2007r. w wysokości 1 000 000zł.  

10. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. udzielania dotacji organizacjom 

pozarządowym. 

11. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. przystąpienia 

do programu SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  

i zakupu serwera na potrzeby Starostwa. 

12. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dokończenie 

elewacji bloku A i łącznika 2 B – etap IV z uwzględnieniem dachu kuchni łącznie  

ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

14. Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 – po zmianie.  

15. Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 30.10.2007r. do 14.11.2007r. w Domu Pomocy Społecznej 
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„Złota Jesień” w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-

22-2/07 z dnia 21.11.2007r.).  

16. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0716-22-07  

z dnia 26.11.2007r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 19.11.2007r. 

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

z Zagranicą w dniu 20.11.2007r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21.11.2007r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22.11.2007r. 

21. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.11.2007r. 

22. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/113/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r.  

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. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 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. 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

 


