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PROTOKÓŁ  NR 92/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 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 91/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 08.10.2008r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

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

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 28.10.2008r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 91/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.10.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  
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oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż zmienia się Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Raciborskiego 

na lata  2008 – 2010 w związku z koniecznością realizacji zadania ujętego w lp. 14 jako dwa 

niezależne projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz wprowadzeniem do realizacji  

w latach 2008 – 2010 zadania pn. Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi zmianami. 

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

Kierownik Kasprzak poinformował, iż zgodnie z informacją Prezesa Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski otrzymał dodatkową 

kwotę 209 999,00 zł na realizację 2008 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które przeznacza się na zwiększenie środków przeznaczonych  

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ujętych w punktach 2a – 120 000,00 zł  

i 2d – 89 999,00 zł, o jakich mowa w załączniku do projektu uchwały. Zgodnie z art. 68c  

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota 1 071910,00 zł przeznaczona na 
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finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu stanowi 90% 

kosztów finansowania działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów w kwocie 

119 102,00 zł zabezpiecza Powiat z dochodów własnych. 

Po zapoznaniu się z w/w informacjami oraz nawiązując do rozmów Zastępcy Prezydenta 

Miasta Racibórz Ludmiły Nowackiej i Wicestarosty Andrzeja Chroboczka, Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych poinformować Prezydenta Miasta Racibórz,  

iż Powiat Raciborski we wrześniu b.r. zwiększył środki PFRON na pokrycie części kosztów 

funkcjonowania WTZ w Raciborzu o kwotę 80 000 zł, a w październiku zamierza dokonać 

kolejnego zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł. Łączne zwiększenie środków PFRON  

na działalność WTZ w Raciborzu wyniesie 200 000,00 zł, co pociąga za sobą konieczność 

wyasygnowania dodatkowych środków w kwocie 22 223,00 zł. W związku z powyższym 

Zarząd zwraca się z zapytaniem czy Miasto Racibórz wesprze Powiat Raciborski kwotą 

11 111,50 zł, która stanowiłaby 50 % dodatkowych środków finansowych. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi 

zmianami, polecił przekazać go do zaopiniowania przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 28.10.2008r. 

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych 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 Pracowni Mammograficznej  

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

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

Kierownik Kasprzak poinformował, iż obecny projekt uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego zakłada likwidację Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki 

Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 ze względu na niespełnienie przez 

aparat mammograficzny, którym dysponuje pracownia, testów przewidzianych 

rozporządzeniem z dnia 25.08.2005r. Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego 
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stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  

(Dz. U. Nr 194, poz. 1625). Dodatkową przyczyną likwidacji Pracowni Mammograficznej 

jest generowanie w wyniku jej działalności strat finansowych. W okresie od 01.01.2008r.  

do 31.06.2008 r. pracownia odnotowała stratę w wysokości 31 749,29 zł. Projekt uchwały 

Rady Powiatu Wodzisławskiego wskazuje Pracownię Mammograficzną Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu jako właściwą do dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń w miejsce 

likwidowanej pracowni.   

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

0 głosów wstrzymujących – 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 Pracowni Mammograficznej  

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego 

do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł uwagi do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, polegające na: 

1. określeniu w § 1 oraz uzasadnieniu, iż opłata za zakwaterowanie wynosi 90 zł 

miesięcznie, 

2. dopisaniu w uzasadnieniu, iż w/w kwota została skalkulowana przez dyrekcję szkoły.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie  

w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

(po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w związku z obchodami X – lecia utworzenia Powiatu 

Raciborskiego proponuje się nadanie Odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

osobom wymienionym w § 1 projektu uchwały. Osoby te w drodze wyborów 

samorządowych, jakie odbyły się 11.10.1998r. zostały nie tylko pierwszymi reprezentantami 

mieszkańców ziemi raciborskiej w radach powiatu, po zmianach jakie wprowadziła reforma 

administracyjna, lecz reprezentowały one ich interesy w Radzie Powiatu Raciborskiego  

w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż osoby wymienione w § 1 projektu uchwały w drodze wyborów 

samorządowych jakie odbyły się 11.10.1998r. zostały nie tylko pierwszymi reprezentantami 
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mieszkańców ziemi raciborskiej w radach powiatu, po zmianach jakie wprowadziła reforma 

administracyjna, w kadencji obejmującej lata 1998 – 2002, lecz w latach kolejnych 

kontynuowały działalność na rzecz Powiatu. W związku z powyższym proponuje się nadanie 

Odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” tym osobom.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

i zatwierdzenia jej statutu oraz postanowił o jego skierowaniu do Przewodniczącego Rady,  

z prośbą o przekazanie pod obrady Komisji Rady, celem zaopiniowania. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 28.10.2008r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał informacyjny pt. „Rolnictwo 

Powiatu Raciborskiego – finansowanie w budżetu powiatu w latach 2007 – 2008”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

Ad. 4 

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 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. opinii w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami  

dla województwa śląskiego”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Wicemarszałek Województwa Śląskiego wystąpił z wnioskiem  

o zaopiniowanie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

śląskiego”. W myśl przepisu art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy o odpadach, projekt wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego projektu stwierdzono, że jest on zgodny  

z obowiązującymi przepisami.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki opadami dla województwa śląskiego”.  

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

Ad. 5 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rodzinnego domu 

dziecka, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak.  

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

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować pismo do Prezydenta Miasta 

Racibórz informujące, iż Zarząd rozważa możliwość utworzenia rodzinnego domu dziecka  

i czy w związku powyższym Miasto Racibórz przekaże Powiatowi bezpłatnie budynek 

przedszkola przy ul. Sudeckiej 2 w Raciborzu. Po otrzymaniu odpowiedzi od Prezydenta  

w/w Kierownik wspólnie z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Remontów oceni koszty 

remontu wraz z kosztami wyposażenia budynku na w/w cel. Zarząd poprosił także o podanie 

informacji nt. maksymalnych kosztów utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka. 

 

Starosta przedstawił raport z kontroli przeprowadzonych w I, II, III kwartale 2008r.  

przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

W/w raport stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Szczegółowych informacji dot. raportu udzieliła Inspektor w Referacie Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego Danuta Borowik.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. zapoznał się z raportem z kontroli przeprowadzonych w I, II, III kwartale 2008r.  

przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 

2. wniósł, aby kolejne raporty zawierały przede wszystkim kwintesencję procesu 

kontrolnego stanowiącą podsumowanie i kreatywną propozycję kierunków prowadzenia 

kontroli w kolejnych okresach, w szczególności informacje o zaleceniach pokontrolnych  

z przeprowadzonych kontroli oraz ich realizacji,  

3. polecił, aby w planie kontroli na 2009r. zaplanować dwie lub trzy kontrole sprawdzające 

wykonanie zaleceń pokontrolnych.  

 

Ad. 6 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/228/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. ------------------------ 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.10.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.10.2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi zmianami. 

6. 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 

Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty  

za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty  

za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu – po zmianie. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu.  
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13. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 28.10.2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

dot. opinii w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

śląskiego”. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki opadami dla województwa śląskiego”.  

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rodzinnego domu dziecka. 

19. Pismo Inspektora w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0716-17/08  

z dnia 10.10.2008r.  

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/228/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

 


