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PROTOKÓŁ  NR 56/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 stycznia 2008r. 

 

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 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

16.01.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu 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 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.01.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 
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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 zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych   

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 

Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

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 przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.01.2008r.: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2,  

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. 
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Wycofanie w/w projektów uchwał wynika z faktu, iż do dnia dzisiejszego Śląski Kurator 

Oświaty w Katowicach nie przekazał do tut. Starostwa postanowienia w sprawie  

zaopiniowania zamiaru likwidacji z dniem 31.08.2008r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

Jednocześnie w miejsce w/w projektów uchwał Zarząd wystąpił o wprowadzenie: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych,  

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji 

Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2008r. przez „Centrum Zdrowia”  

Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają być przeprowadzone w 2008r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu  

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Po analizie w/w karty informacyjnej, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych poinformował Zarząd „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu, iż planując zakres remontów na 2009r. nie może przekroczyć kwoty 

wynikającej ze zwolnień z opłat czynszowych. Ponadto Zarząd polecił, aby na posiedzenie  

w dniu 06.02.2008r. Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował kartę informacyjną 

w sprawie zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania 

zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Zmiana umowy powinna polegać na uszczegółowieniu zapisów dotyczących 

rozliczenia poniesionych przez NZOZ „Centrum Zdrowia” nakładów na remont 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego pomieszczeń, w szczególności w przypadku gdy 

zakres przeprowadzonych remontów różni się od zakresu remontów, jaki został zatwierdzony 

w poszczególnych latach przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Starosta przypomniał, iż Uchwałą Nr XXV/338/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.11.2004r. Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważniony został do sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. Nieruchomość ta została wyceniona przez rzeczoznawcę 

majątkowego na kwotę 5 708 000 zł. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  

w ostatnim przetargu wynosiła 8 500 000 zł. Niestety pomimo organizacji kilku przetargów 

ustnych nieograniczonych nieruchomość nie znalazła nabywcy. Aktualnie przedmiotowa 

nieruchomość nie jest zagospodarowania, a wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektu, 

w tym między innymi koszty ochrony czy podatku od nieruchomości obciążają budżet 

Powiatu Raciborskiego.      
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Stosownie do art. 39 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni,  

ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość                   

w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 4  

w/w ustawy, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości 

ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości. 

W związku z powyższym Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami zaproponował 

przeprowadzić procedurę mającą na celu zbycie nieruchomości przy ul. Bema 5 w drodze 

rokowań, przyjmując dolną granicę za jaką może zostać sprzedana nieruchomość  

w wysokości 8 500 000 zł. Jednocześnie zawnioskował o rozszerzenie dotychczasowego 

składu komisji przetargowej o następujące osoby: 

1. Pan Adam Hajduk – Starosta Raciborski, 

2. Pan Norbert Parys – Członek Zarządu. 

Powyższe propozycje spotkały się z akceptacją zebranych.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 4  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

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

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

iż powróci do powyższej sprawy po spotkaniu Wicestarosty Andrzeja Chroboczka  

z przedstawicielami Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK z Raciborza.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody 

na utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu korekcji  

i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej powróci 

na kolejnym posiedzeniu z udziałem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. uregulowania systemu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować zmiany  

do regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu polegające na wprowadzeniu 

czasu pracy przez pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w dniach powszednich w godzinach od 6.00 do 22.00. W porze nocnej oraz dni wolne  

od pracy dyżury pełnione będą przez pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu, co uregulowane zostanie w stosownym porozumieniu. Ponadto Zarząd 

polecił, aby Sekretarz Powiatu przygotowała na jedno z kolejnych posiedzeń informację  

nt. zadań realizowanych przez Centrum z podziałem na zadania własne powiatu i zlecone.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.  

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

Starosta przekazał, iż w dniu 21.01.2008r. Dyrektor PUP w Raciborzu poinformował,  

iż możliwe jest uzyskanie w drodze konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Pracy  

i Wojewódzki Urząd Pracy, kwoty 160 772,00 zł na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie, 

lecz konieczny jest 15% wkład własny Powiatu. Łączna wartość projektu wyniesie 

189 143,00 zł, co daje wkład Powiatu w wysokości 28 371,00 zł. Jak przewiduje Dyrektor, 

pozyskanie wspomnianych powyżej środków pozwoli zwiększyć zatrudnienie w PUP  

w Raciborzu o 5 kolejnych etatów w okresie od 01.06.2008r. do 31.12.2009r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż kwotę 28 371,00zł zabezpieczy w budżecie 

Powiatu Raciborskiego jako wymagany wkład własny w przypadku wygrania przez PUP  

w Raciborzu konkursu na dofinansowanie utworzenia dodatkowych stanowisk pracy. Środki 

na wkład własny zostaną zabezpieczone z nadwyżki budżetowej za 2007r. Zarząd podkreślił, 
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iż okres zatrudnienia w PUP w Raciborzu nowych pracowników jest ściśle związany  

z trwaniem projektu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z planem imprez sportowych na rok 2008, który stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu.  

Wicestarosta dodał, iż przedstawiony plan imprez sportowych to wersja robocza, która może 

być korygowana na bieżąco w zależności od ostatecznych ustaleń z organizatorami 

poszczególnych imprez sportowych, bezpośrednio przy ich realizacji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości plan imprez sportowych na rok 2008. 

Polecił, aby plan imprez sportowych na rok 2008 został opublikowany na stronie internetowej 

Powiatu Raciborskiego oraz dołączony jako wkładka do „Aktualności Powiatu 

Raciborskiego”. 

 

Starosta przedstawił wezwanie do zapłaty Dyrektora Oddziału Śląskiego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który powołując się na stwierdzone 

nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 09-26.07.2007r. w zakresie 

wykorzystania w 2005r. i 2006r. środków PFRON wzywa do zwrotu środków w wysokości 

42 452,00zł. Powyższa kwota szczegółowo została opisana w wystąpieniu pokontrolnym  

z dnia 07.09.2007r. na stronie 7 punkt 1 i 2.  

W/w wezwanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż odnośnie realizacji zaleceń nr 1 i nr 2 wystąpienia pokontrolnego 

poinformowano Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON, iż Powiat Raciborski odmawia 

zwrotu środków finansowych wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym, gdyż w ocenie 

władz Powiatu Raciborskiego środki te zostały wydatkowane prawidłowo, co wykazano  

w skierowanych do w/w Dyrektora zastrzeżeniach do protokołu kontroli. W związku  

z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko  

i polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował pismo do Dyrektora 

Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

w którym poinformuje, iż Zarząd odmawia zwrotu środków finansowych wymienionych  

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.09.2007r. Mając na uwadze powyższe Zarząd 

zaproponował, aby kwotę 42 452,00zł wydatkować w całości w bieżącym roku na likwidację 

barier architektonicznych. W przypadku zaakceptowania w/w propozycji Zarząd  

w następnym piśmie wskaże, w którym z obiektów Powiatu Raciborskiego zostaną 

zrealizowane zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych.  
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Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia  

w Raciborzu informującym, iż w trakcie posiedzenia Rady w dniu 07.12.2007r. poruszono  

m.in. kwestię płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Członkowie Rady 

wystąpili o podwyższenie wynagrodzeń pracowników PUP.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem przedstawionym przez Powiatową 

Radę Zatrudnienia, zobowiązując Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

do przygotowania analizy płac w Urzędzie. Na jednym z kolejnych posiedzeń Zarząd powróci 

do tematu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/135/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia 

opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem 

pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie  

w/w Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej  

w Protokole Nr 54/08 z posiedzenia w dniu 08.01.2008r. W w/w Protokole napisano,  

że Zarząd postanowił, iż o kwotę 8 000zł zostaną zwiększone środki będące w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich tut. Starostwa (ze środków rezerwy 

budżetowej), a winno być napisane ze środków nadwyżki budżetowej.  

 

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 24.01.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.01.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. 

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

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji 

Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, 

które mają być  przeprowadzone w 2008r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów,  

które mają być przeprowadzone w 2008r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

9. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego.  

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wykorzystania udzielonej 

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 
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13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody  

na utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu korekcji  

i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży. 

14. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. uregulowania 

systemu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.  

16. Plan imprez sportowych na rok 2008. 

17. Wezwanie do zapłaty Dyrektora Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych nr 0-12/OKW/613/2008/MZ/MS z dnia 16.01.2008r.  

18. Pismo Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu  

z dnia 02.01.2008r.  

19. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/135/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie 

ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem  

i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela. 

 


