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PROTOKÓŁ  NR 52/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 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 51/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

11.12.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Omówienie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 51/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.12.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

przy ul. Orkana 10. 

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 się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

przy ul. Orkana 10. 

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 się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni Medycyny Pracy  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  



 3 

na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie 

przy ul. Orkana 10. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej 

(audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Wicestarosta 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 6 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu z dnia 

27.11.2007r. Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 został 

przedstawiony do zaopiniowania organizacjom pozarządowym. Uwagi wniosły Grupa 

Powiatowa w Raciborzu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS  

oraz Raciborska Koalicja Organizacji Pozarządowych. Po ich przeanalizowaniu, Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych proponuje, aby Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 w wersji 

zaproponowanej przez Referat.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r.  

Jednocześnie Zarząd podkreślił, iż opóźnienie w przedłożeniu projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
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publicznego na rok 2008 wynika z faktu, iż Program konsultowany był z organizacjami 

pozarządowymi, a wprowadzenie w/w projektu uchwały na sesji w dniu 28.12.2007r. 

umożliwi ogłoszenie konkursów już na początku 2008r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

Po zmianie, tytuł w/w projektu uchwały otrzyma brzmienie: „w sprawie zaciągnięcia kredytu 

przez Powiat Raciborski”.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 42/125/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Omawiając w/w projekt uchwały, Starosta przypomniał, iż nagroda przyznawana jest 

corocznie najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. Aktualnie proponuje się, aby zmienił się charakter przyznawania nagrody z bonu 

podarunkowego na nagrodę pieniężną.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/125/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

 

Ad. 4  

 

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

z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Starosta zapoznał zebranych z odpisem protokołu z przebiegu konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, przeprowadzonego  

w dniu 12.12.2007r. (załącznik nr 10 do protokołu). Starosta poinformował, iż konkurs 

wygrał Pan Wojciech Janiczko.  

Mając na względzie sytuację, jaka panowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu oraz fakt, iż wyłoniony w drodze konkursu kandydat na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Pan Wojciech Janiczko  

jest przedstawicielem jednej ze stron konfliktu, jaki rozegrał się w Zespole, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił, iż będzie monitorować działania nowego dyrektora. W związku  

z powyższym Zarząd postanowił o powierzeniu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Panu Wojciechowi Janiczce na okres od 01.03.2008r. 

do 31.08.2009r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu 

Raciborskiego na 2008 rok. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane przez Kierownika Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej działania w ramach polityki informacyjnej Powiatu 

Raciborskiego na 2008 rok wraz z przedstawionymi kosztami, z ograniczeniem nakładu 

„Aktualności Powiatu Raciborskiego” do 3000 szt. i kwartalnego wydawania biuletynu (ilość 

stron dwukrotnie większa niż dotychczas, tj. 8 stron). Jednocześnie upoważnił Kierownika 

Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do podjęcia czynności związanych  

z przygotowaniem umów z usługodawcami. Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20.11.2007r. wybrał firmę IntraCOM jako nowego 

operatora strony internetowej www.powiatraciborski.pl, co pociągnęło za sobą konieczność 

zwiększenia o kwotę 20 000zł budżetu będącego w dyspozycji Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej.  

 

Starosta przedstawił wnioski o przyznanie nagrody rocznej dla n/w kierowników 

samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną:  

1. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,  

2. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  

3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

http://www.powiatraciborski.pl/
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4. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

W/w wnioski stanowią załączniki od nr 12 do nr 15 do protokołu. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyznał nagrodę roczną w wysokości 5 000zł dla Pani Jolanty 

Rabczuk – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyznał nagrodę roczną w wysokości 5 000zł dla Pana Jerzego 

Szydłowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.   

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyznał nagrodę roczną w wysokości 2 500zł dla Pana Henryka 

Hildebranda – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyznał nagrodę roczną w wysokości 2 500zł dla Pana Edmunda 

Stefaniaka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił swoich przedstawicieli w Radzie Społecznej 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wystąpienia o nagrodę w wysokości 7 000zł  

dla Pana Ryszarda Rudnika – Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który w związku  

z korzystniejszym zakupem sprzętu medycznego wymienionym w piśmie z dnia 27.06.2007r., 

prosi o wyrażenie zgody na zakup dodatkowego drobnego sprzętu medycznego do kwoty 

150 000zł przyznanej dotacji.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup dodatkowego drobnego sprzętu 

medycznego do kwoty 150 000zł przyznanej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotacji.  
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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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego 

przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/124/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa  

Aliny i Herberta Kasza na opieszałość Starosty Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 18 

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

 

Ad. 6 

 

Starosta przypomniał, iż zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu omówi zadania powiatu w zakresie 

zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci młodzieży. 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Raciborzu poinformował, iż w Powiecie 

Raciborskim funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, prowadzona przez 

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu. Statutowo opiekę i wychowanie może tam 

znaleźć 23 dzieci. W praktyce liczba ta stale jest przekroczona, a potrzeba utworzenia drugiej 

placówki jest bardzo wyraźna. Dyrektor PCPR przypomniał również, iż w obecnej chwili 

trwa procedura konkursowa na wyłonienie podmiotu prowadzącego drugą placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą na 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 interwencyjnych.  

Zdaniem Dyrektora Hildebranda warto rozważyć możliwość utworzenia ośrodka adopcyjno  

– opiekuńczego na terenie Powiatu Raciborskiego lub zawarcie porozumienia z innym 
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powiatem, aby zapewnić realizację przypisanych mu zadań. Dyrektor zaproponował zawarcie 

porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie prowadzenia ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego. Po wstępnym rozeznaniu udział Powiatu Raciborskiego w kosztach 

funkcjonowania ośrodka wynosiłby ok. 100 000zł rocznie.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wstępnie n/w warianty w zakresie 

zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców: 

1. kontynuować procedurę konkursową na prowadzenie drugiej placówki opiekuńczo-

wychowawczej,  

2. zainicjować rozmowy Sióstr Salezjanek z przedstawicielami Gmin Powiatu 

Raciborskiego, którzy zadeklarują posiadanie obiektu, w jakim Siostry mogłyby 

prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą,  

3. przeznaczyć Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach  

na mieszkania dla trzech zawodowych rodzin zastępczych,  

4. utworzyć w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dla której Powiat Raciborski będzie organem 

założycielskim.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu do przedstawienia krytycznej analizy poszczególnych wariantów 

zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców. Termin – 08.01.2008r.  

 

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 18.12.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.12.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Działu (pracowni) 

Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni Medycyny Pracy 

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej 

(audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 42/125/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/125/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji z przebiegu 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

10. Odpis protokołu z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, przeprowadzonego w dniu 12.12.2007r. 
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11. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2008 rok. 

12. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektor DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu.  

13. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektor PZD w Raciborzu.  

14. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektor PCPR w Raciborzu.  

15. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektor PUP w Raciborzu.  

16. Kserokopia pisma Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NG/196/07 z dnia 

13.12.2007r.  

17. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/120/2007  

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczenia 

lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

18. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/124/2007  

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa 

Aliny i Herberta Kasza na opieszałość Starosty Raciborskiego. 

 


