
PROTOKÓŁ  NR 70/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29 kwietnia 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:
I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  69/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.04.2008r. 

2. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  etatu  

o psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część

Ad. 1

Protokół  Nr  69/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  22.04.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Na  wstępie  Starosta  przypomniał,  iż  na  poprzednim  posiedzeniu  omawiana  była  karta 

informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  etatu  o  psychologa  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. W trakcie omawiania w/w karty 

rozważano czy koszty związane z  zatrudnieniem psychologa mogłyby być sfinansowane  

ze źródeł zewnętrznych. 

Obecna  na  posiedzeniu  Dyrektor  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Raciborzu 

Danuta  Hryniewicz  poinformowała,  iż  brak  jest  możliwości  sfinansowania  kosztów 

zatrudnienia psychologa ze środków zewnętrznych, tj.  z programów unijnych. Sceptycznie 

również  odniosła  się  do  propozycji  dofinansowania  zatrudnienia  psychologa  z  budżetów 

Gmin Powiatu Raciborskiego. Ponadto zwróciła uwagę na dużą fluktuację kadr w kierowanej 

placówce  oraz  brak  standardów  zatrudnienia  psychologów  w  takich  placówkach,  

jak poradnie. W dalszej kolejności Dyrektor Hryniewicz przedstawiła dane dotyczące liczby 

przeprowadzonych  badań  w  Poradni  w  roku  szkolnym  2007/2008  w  rozbiciu  

na poszczególne Gminy Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 3 do protokołu). Ogółem liczba 

przebadanych  dzieci  ze  szkół,  dla  których  organami  prowadzącymi  są  Gminy  Powiatu 

Raciborskiego  wynosi  662.  Ponadto  objęto  badaniami  99  uczniów ze  szkół,  dla  których 

organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski.  Dyrektor  Hryniewicz  zwróciła  uwagę,  

iż oprócz diagnozy dzieci i młodzieży Poradnia realizuje inne zadania, np. prowadzi zajęcia 

profilaktyczne, psychoedukacyjne, organizuje spotkania z rodzicami. 

Po  wysłuchaniu  w/w  informacji,  Członkowie  Zarządu  Powiatu  zaproponowali,  

aby  pracownicy  PPP  w  Raciborzu  przeprowadzali  cykliczne  szkolenia  dla  nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach,  dla  których  organami  prowadzącymi  są  Gminy  Powiatu 

Raciborskiego.  Ustalono,  iż  w/w propozycja  zostanie  omówiona na  kolejnym Konwencie 

Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta Miasta i Starosty Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie liczby etatów o psychologa  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. Psycholog zostanie zatrudniony  

od września do grudnia 2008r., w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu. 
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Ad. 3 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z tekstem jednolitym projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.

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  tekst  jednolity projektu  uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na  2008r. oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 29.04.2008r.

Jednocześnie  Zarząd  postanowił,  iż  wystąpi  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu 

Raciborskiego, aby dotychczasowy pkt 14 porządku obrad sesji został przesunięty jako pkt 6, 

bez zmiany ich treści.  

Ad. 4

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. opłaty za zużytą energię elektryczną w okresie korzystania z przedmiotu dzierżawy przez 

Zakład  Remontowo  -  Budowlano  -  Usługowo  -  Handlowy  „INSTBUD”  sp.  z  o.o.  

w Raciborzu.

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

Starosta  poinformował,  iż  Zakład  Remontowo  –  Budowlano  –  Usługowo  –  Handlowy 

„INSTBUD”  sp.  z  o.o.  w  Raciborzu  użytkował  pomieszczenie  w  budynku  szpitalnym  

przy ul. Bema 5 w Raciborzu. Na mocy oświadczenia z dnia 18.03.2008r. umowa dzierżawy 

została  rozwiązana.  Wydanie  przedmiotu  umowy nastąpi  w  dniu  30.04.2008r.  Ustalono,  

iż w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy w/w podmiot korzystał z energii elektrycznej, 

nie uiszczając za nią stosownej opłaty.  Wyliczono, iż dzierżawca rocznie zużywał 4368 kWh, 

co w przełożeniu na średnią cenę energii elektrycznej (0,36 zł za kWh) daje łączną kwotę 

3.669,12  zł  (za  okres  od  stycznia  2006r.  do  30.04.2008r.).  Pismem z  dnia  17.04.2008r.  

oraz  pismem z  dnia  24.04.2008r.  poinformowano  dzierżawcę  o  konieczności  uiszczenia  
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w/w  kwoty.  Prezes  Zarządu  w/w podmiotu  aprobuje  konieczność  uiszczenia  w/w kwoty, 

wnosząc by opłata ta została rozbita na trzy raty miesięczne. 

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  wyraził  zgodę  na  zapłatę  przez  Zakład  Remontowo  

-  Budowlano  -  Usługowo  -  Handlowy „INSTBUD”  sp.  z  o.o.  w  Raciborzu  należności  

za zużytą energię elektryczną w trzech następujących ratach:

- I rata w wysokości 1.669,12 zł płatna w terminie do dnia 15 maja b.r.;

- II rata w wysokości 1.000,00 zł, płatna w terminie do dnia 15 czerwca b.r.;

- III rata w wysokości 1.000,00 zł, płatna w terminie do dnia 15 lipca b.r.

Szczegóły spłaty należności za pobór energii elektrycznej zawarte zostaną w porozumieniu 

z dotychczasowym dzierżawcą.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na wydatkowanie środków pozostających po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego  

na zakupy inwestycyjne. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż pismem nr PZD-5540/58/2008 z dnia 22.04.2008r. Powiatowy Zarząd 

Dróg  w  Raciborzu  wystąpił  do  tut.  Starostwa  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  

na  wydatkowanie  kwoty  pozostałej  po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  zakup  malowarki.  

W paragrafie na zakupy inwestycyjne przewidziana była kwota w wysokości 240.000,00 zł. 

W wyniku postępowania przetargowego i podpisania umowy na przedmiotowy zakup zostały 

wydatkowane środki w wysokości 119 560,00 zł Pozostałą kwotę, tzn. 120 440,00 zł PZD 

proponuje przeznaczyć na:

- odnowienie ogrodzenia bazy PZD – szacowany koszt to 48 300,00 zł,

- zakup  dwuosiowej  przyczepki  przystosowanej  do  transportu  malowarki  (lub  innego 

ciężkiego sprzętu) – szacowany koszt to 25 742,00 zł,

- roboty remontowe dróg – 46 398 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zaproponowany  przez  Dyrektora  PZD  

w Raciborzu sposób wydatkowania środków w wysokości 120 440, 00zł, z przeznaczeniem 

na: 

- odnowienie ogrodzenia bazy PZD – szacowany koszt to 48 300,00 zł,
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- zakup  dwuosiowej  przyczepki  przystosowanej  do  transportu  malowarki  (lub  innego 

ciężkiego sprzętu) – szacowany koszt to 25 742,00 zł,

- roboty remontowe dróg – 46 398 zł. 

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

protokołu  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął, zaproponowany w protokole z posiedzenia Komisji 

konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań 

publicznych  w  zakresie  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  kulturowego,  podział  środków 

finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Środki finansowe zostały przyznane:

1. Parafii  pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Raciborzu  w  wysokości  3.000  zł  

na projekt XVII Raciborski Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” w okresie  

od 15.09.2008r. do 15.11.2008r., 

2. Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” w wysokości 1.000 zł na projekt 

VIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” w okresie  

od maja do czerwca 2008r., 

3. Raciborskiemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w wysokości  1.000 zł  na projekt  

pod nazwą „ Pokazy Tradycji Bractw Kurkowych”,

4. Towarzystwu  Społeczno-Kulturalnemu  Niemców  Województwa  Śląskiego  w  kwocie 

1.000  zł  na  realizację  zadania  pn  „Podniesienie  i  postawienie  drzewa  majowego  

– Maibaum” w okresie od 2.05.2008r do 3.05.2008r.,

5. Zarządowi  Okręgu  Raciborskiego  Polskiego  Związku  Chórów  i  Orkiestr  w  kwocie  

1.000 zł na realizację XVI Edycji „Trojoka Śląskiego” w dniu 8.06.2008r.,

6. Rzymsko – Katolickiej  Parafii  św.  Apostołów Piotra  i  Pawła w Tworkowie w kwocie 

1.000  zł  na  zadanie  pt.  „Cykl  koncertów  przy  zabytkowym  kościele  św.  Urbana”  

w Tworkowie w terminie od 24.05.2008r. do 22.06.2008r.,

7. Rzymsko – Katolickiej Parafii WNMP w Rudach w kwocie 3.000 zł na realizacje zadania 

pt. „Muzyka w Starym Opactwie” w terminie od maja do października 2008r.,

8. Raciborskiemu  Stowarzyszeniu  Twórców  Kultury  „Horyzont”  w  kwocie  1.000  zł  

na  zadanie  pt.  „Artystyczna  Biesiada  Interdyscyplinarna”  w  okresie  15.09.2008r.  

do 30.10.2008r.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22.04.2008r. – sprawozdanie 

nt.  wykonanych  bezpłatnych  badań  profilaktycznych  dla  mieszkańców  Powiatu 

Raciborskiego, finansowanych z budżetu Powiatu Raciborskiego.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  wiadomości  sprawozdanie  nt.  wykonanych 

bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, finansowanych 

z budżetu Powiatu Raciborskiego.

Starosta omówił protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w  okresie  od  11.03.2008r.  do  18.03.2008r.  w  Powiatowym  Inspektoracie  Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w protokół oraz projekt wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  11.03.2008r.  do  18.03.2008r.  w  Powiatowym 

Inspektoracie  Nadzoru  Budowlanego  w Raciborzu  oraz  zaakceptował  projekt  wystąpienia 

pokontrolnego. 

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  XVI/150/2008  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.01.2008r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego  oraz  Uchwały  Nr  XVIII/160/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  uchwalenia  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 10 

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

Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  22.04.2008r.,  
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które  stanowią  załącznik  nr  11  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  polecił  Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  z dnia 23.04.2008r., które stanowią 

załącznik  nr  12  do  protokołu.  Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek nr 2,

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.04.2008r., 

które  stanowią  załącznik  nr  13  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  ustalił,  iż  odpowiedzi  

na wnioski od nr 1 do nr 2 udzieli Kierownik Referat Edukacji, Kultury i Sportu, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.04.2008r., które stanowią 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  zaprezentował  protokół  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24.04.2008r., który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Na w/w posiedzeniu Komisja przyjęła wniosek w sprawie: 

a) przeanalizowania  i  uaktualnienia  umowy  z  Zakładem  Instbud  Sp.  z  o.o.  wynajmu 

pomieszczeń  w  obiekcie  „starego  szpitala”  przy  ul.  Bema  szczególnie  w  zakresie 

wysokości czynszu i rozliczenia mediów,

b) rozpatrzenie  możliwości odzyskania poniesionych kosztów przez Starostwo Powiatowe 

w powyższym zakresie od w/w firmy za lata 2006-2007, 

c) sporządzenie  wykazu  nieruchomości  Skarbu  Państwa  będących  w  zarządzie  Powiatu 

Raciborskiego  dotyczących  gruntów  rolnych  (w  tym  zabudowań)  wraz  z  ich 

wykorzystaniem.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

udzielić odpowiedzi na w/w wniosek oznaczony jako lit. a i lit. b oraz przygotować wykaz 

nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w w/w wniosku - lit. c.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  

oraz  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotować  wykaz  zadań 

publicznych finansowanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Powiat 

Raciborski  w  latach  2005  –  2007.  Termin  opracowania  informacji  –  23.05.2008r.  

Po przeanalizowaniu w/w informacji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przedstawi Komisjom: 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 
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Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa propozycje tzw. stałych zadań, 

które  dofinansowane  będą  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  w  ramach  konkursów 

ogłaszanych na okres 3 lat. 

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 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 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 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku 

do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

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 29.04.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

3. Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu dot. liczby 

badań PPP w roku szkolnym 2007/2008 w rozbiciu na gminy. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

5. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. opłaty za zużytą energię 

elektryczną w okresie korzystania z przedmiotu dzierżawy przez Zakład Remontowo - 

Budowlano - Usługowo - Handlowy „INSTBUD” sp. z o.o. w Raciborzu.

6. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  

na wydatkowanie środków pozostających po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 

na zakupy inwestycyjne. 

7. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia protokołu Komisji 

konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

8. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.04.2008r.  –  sprawozdanie  

nt.  wykonanych  bezpłatnych  badań  profilaktycznych  dla  mieszkańców  Powiatu 

Raciborskiego, finansowanych z budżetu Powiatu Raciborskiego.

9. Protokół  z  problemowej  kontroli  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od 11.03.2008r.  do 18.03.2008r.  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  

w  Raciborzu  oraz  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  (pismo  nr  TK.  0913-3-2/08  

z dnia 24.04.2008r.). 

10. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.01.2008r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego  oraz  Uchwały  Nr  XVIII/160/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  uchwalenia  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.04.2008r.

12. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  z dnia 23.04.2008r.
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13. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.04.2008r.

14. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.04.2008r.

15. Protokół  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 24.04.2008r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji.
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