
PROTOKÓŁ  NR 94/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 28 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:

I część

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  92/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  dniu  14.10.2008r.  oraz  Protokołu  Nr  93/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22.10.2008r.

2. Protokół  z  kompleksowej  kontroli  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w okresie  

od  07.05.2008r.  do  24.07.2008r.  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  

w Rudach ul. Szkolna 2.

3. Posumowanie wyników egzaminu maturalnego w szkołach województwa śląskiego. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. 1

Protokół  Nr  92/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  14.10.2008r.  

oraz Protokół Nr 93/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.10.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.

Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego 

Irenę Czorniczek i poprosił o przedstawienie protokołu z kompleksowej kontroli gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  07.05.2008r.  do  24.07.2008r.  w  Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach ul. Szkolna 2, który stanowi załącznik nr 3 

niniejszego protokołu. 

Kierownik  Czorniczek  omówiła  w/w  protokół,  zwracając  przede  wszystkim  uwagę,  

iż kontrola należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym za wyżywienie wychowanków 

wykazała zaległości z tego tytułu za okres od września 1998r. do 15.07.2008r. w wysokości 

268.204,79 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  z  kompleksowej  kontroli 

gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  07.05.2008r.  do  24.07.2008r.  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach, ul. Szkolna 2. 

Mając  na  uwadze,  iż  kontrola  należności  z  tytułu  dochodów  budżetowych,  w  tym  

za wyżywienie wychowanków wykazała zaległości z tego tytułu za okres od września 1998r. 

do 15.07.2008r. w wysokości 268.204,79 zł, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Kontroli 

i  Audytu  Wewnętrznego  oraz  Wicestaroście  przygotować  wystąpienie  do  Rzecznika 

Dyscypliny  Finansów  Publicznych  zawiadamiając  o  podejrzeniu  naruszenia  dyscypliny 

finansów  publicznych  w  tym  zakresie  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  17.12.2004r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 

z późn. zm.). 

Ad. 3

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  podsumowania  wyników 

egzaminu maturalnego w szkołach województwa śląskiego powróci na kolejnym posiedzeniu. 
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Ad. 4

Starosta  przedstawił  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.

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

Starosta przekazał,  iż  w/w projekt  został poprawiony,  zgodnie z wnioskami zgłoszonymi  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

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  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi 

Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  

i  zatwierdzenia  jej  statutu  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

Jak  dodał  Starosta  również  do  w/w  projektu  uchwały  naniesiono  uwagi  zgłaszane  

na posiedzeniach Komisji. 

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  nadania  odznaki  „Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego” 

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu 

28.10.2008r.

Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

poparcia stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec 

postulowanych  zmian  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  zmierzających  do  przekazania 

praw powiatów miastom prezydenckim. 

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

Starosta poinformował, iż również w tym projekcie naniesiono zmiany, o które wnosili radni. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego  dotyczącego 

stanowczego  sprzeciwu  wobec  postulowanych  zmian  ustawy o  samorządzie  powiatowym 

zmierzających do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

Starosta  poinformował,  iż  zachodzi  również  konieczność  zmiany projektu  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 7 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  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.

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.,  który stanowi 

załącznik nr 8 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  2008r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  Uchwały 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

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

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  art.  44b  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  27.08.1997r.  

o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 został skierowany 

do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 23.10.2008r. Rada Społeczna przedstawiony projekt uchwały Rady 
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Powiatu  zaopiniowała  pozytywnie  podejmując  uchwałę  nr  6/V/2008.  Jednocześnie  Rada 

Społeczna, na wniosek Dyrektora PUP w Raciborzu, zaproponowała zmniejszenie środków 

finansowych, przeznaczonych na realizację zadania ujętego w punkcie 1b o kwotę 1 300,00 zł 

i zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ujętego w punkcie 

1h o kwotę 1 300,00 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 6/V/2008 Powiatowej Społecznej 

Rady  Do  Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  z  dnia  23.10.2008r.,  przyjmując 

propozycję  o  której  mowa  w  w/w  Uchwale,  a  także  postanowił  o  jej  przekazaniu,  

do wiadomości radnych, na sesję w dniu 28.10.2008r. Ponadto 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 

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  

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu 

28.10.2008r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu  Raciborskiego  o  wycofanie  z  porządku  obrad  sesji  n/w  projektów  uchwał, 

przekazanych pismami nr OR. 0714-23/08 z dnia 16.10.2008r. oraz nr OR. 0714-24/08 z dnia 

23.10.2008r,, tj.: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego,

2. projektu  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,

3. projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady 

Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec postulowanych zmian 

ustawy  o  samorządzie  powiatowym  zmierzających  do  przekazania  praw  powiatów 

miastom prezydenckim

i wprowadzenie nowych wersji w/w projektów uchwał, przekazanych w dniu dzisiejszym. 

5



Ponadto Zarząd postanowił, iż zwróci się z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji dwóch 

projektów uchwał  Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony 

Herbem  Powiatu  Raciborskiego”,  przekazanych  pismem  nr  OR.  0714-23/08  z  dnia 

16.10.2008r.  i  wprowadzenie  nowego  projektu  uchwały  w  w/w  sprawie,  w  którym 

uwzględniono uwagi radnych zgłaszane podczas Komisji Rady. 

Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  wprowadzenia  nowych  kierunków  kształcenia  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego,  na wniosek Wicestarosty,  wycofał  z  porządku obrad kartę 

informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wprowadzenia  nowych  kierunków 

kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

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

z  organem  prowadzącym,  co  do  ustalenia  wysokości  kosztów  surowca  przeznaczonego  

na wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  pozytywnie  zaopiniował  wprowadzenie  n/w  stawek  

za  wyżywienie  w  internacie  przez  Dyrektora  MOW  w  Rudach  począwszy  od  dnia 

01.11.2008r., tj.:

1) Stawka za śniadanie dla wychowanka – 1,95 zł,

2) Stawka za obiad dla wychowanka – 3,90 zł,

3) Stawka za kolację dla wychowanka – 1,95 zł,

4) Stawka za śniadanie dla wychowawcy – 3,15 zł,

5) Stawka za obiad dla wychowawcy – 6,30 zł,

6) Stawka za kolację dla wychowawcy – 3,15 zł,

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. akceptacji projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  

w roku 2009.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat  Raciborski,  w  roku  2009,  wprowadzając  zmianę  polegającą  na  tym,  iż  dodatek 

funkcyjny  dla  wychowawcy  będzie  wynosić  70  zł.  W  związku  z  powyższym  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  podjęcie  działań  mających  na  celu 

uzgodnienie  w/w  projektu  Regulaminu  z  przedstawicielami  związków  zawodowych,  

a następnie przygotowanie stosownej uchwały w tej sprawie. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  pisma z dnia  02.10.2008r.  znak OR.  0063/275/08 w sprawie  wyrażenia  zgody przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na użyczenie części pomieszczeń przez DPS „Złota Jesień”.

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

Po analizie w/w karty informacyjnej, Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. nie wyraził  zgody na użyczenie pomieszczeń przez DPS „Złota  Jesień” w Raciborzu  

na rzecz firmy „Ga-Mar” oraz lek. med. Stanisława Gamrota,

2. polecił Dyrektorowi DPS-u podjąć kroki zmierzające do wynajęcia pomieszczeń,

3. kwestię  dotyczącą  bonifikaty  oraz  stawki  procentowej  z  tytułu  trwałego  zarządu 

pozostawił bez rozstrzygnięcia do czasu ewentualnego wynajęcia pomieszczeń DPS-u.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Eko  Radio  2008” dla  Radio  Vanessa  Sp.  z  o.  o.  

z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  do zadania pn.  „Eko Radio  2008”  

dla Radio Vanessa Sp. z o.  o.  z siedzibą w Raciborzu przy ul. Batorego 5 w wysokości  

do 2.000 zł.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej  dot.  akceptacji  planu  współpracy  zagranicznej  na  I  połowę  2009r.  Plan 

współpracy zagranicznej dotyczy propozycji terminów odwiedzin gości oficjalnych a także 
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zespołów wokalnych i innych do powiatów partnerskich oraz gości z powiatów partnerskich 

w Polsce (w powiecie raciborskim).

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

Starosta  poinformował,  iż  w  ramach  prowadzonej  przez  Powiat  Raciborski  współpracy 

zagranicznej  ze  społeczeństwami  innych  państw,  w  2009  roku  będą  obchodzone  dwie 

rocznice  5-lecia  partnerstwa Powiatu  Raciborskiego z  miastem Rendsburg  w Niemczech  

i  Hrabstwem  Wrexham  w  Walii.  Z  tej  okazji  są  przewidziane  spotkania  przedstawicieli 

społeczeństw  partnerów z Wrexham i Rendsburga, a także spotkania przedstawicieli innych 

powiatów partnerskich. W związku z powyższym Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej przedstawił wykaz propozycji przyjazdów i wyjazdów delegacji zagranicznych 

w 2009r. wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  plan  współpracy  zagranicznej  na  I  połowę 

2009r.,  a także zezwolił na rozpoczęcie rozmów w sprawie zaproszenia małych delegacji  

z powiatów partnerskich w 2009r.

Starosta przedstawił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  20.10.2008r.,  

które  stanowią  załącznik  nr  16  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

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

z  Zagranicą  z  dnia  21.20.2008r.,  które  stanowią  załącznik  nr  17  do  protokołu.  

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Sekretarzowi  Powiatu  udzielić  odpowiedzi  

na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

na wnioski: nr 3 i nr 4, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.10.2008r., 

które  stanowią  załącznik  nr  18  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  27.10.2008r., 

które  stanowią  załącznik  nr  19  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i  Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1,  Sekretarzowi Powiatu na wniosek nr 2, a Kierownikowi 

Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej na wniosek nr 3, 
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5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.10.2008r., które stanowią 

załącznik  nr  20  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi 

Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  przygotować  propozycję 

odpowiedzi  na  wniosek  nr  1,  Kierownikowi  Powiatowego  Centrum  Zarządzania 

Kryzysowego na wniosek nr 2, a Sekretarzowi Powiatu na wniosek nr 4. 

W  związku  z  utworzeniem  z  dniem  01.01.2008r.  stanowiska  zastępcy  dyrektora  

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zarząd polecił w/w złożenie sprawozdania 

nt.  podejmowanych działań za okres pełnienia funkcji.  O powyższym Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje dyrektora CKU w Raciborzu. 

Ponadto  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami 

przygotowanie  na  kolejne  posiedzenie  (04.11.2008r.)  karty  informacyjnej  dotyczącej 

kompleksowej  analizy  stanu  prawnego  nieruchomości,  na  której  położony  jest  Zamek 

Piastowski w Raciborzu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązującej umowy 

ze Skarbem Państwa oraz trybu i warunków komunalizacji  przedmiotowej nieruchomości  

na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

Ad. 6

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIII/229/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Blachownia poszkodowanej 

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  
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Nr XXIII/230/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Koszęcin poszkodowanej  

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIII/231/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  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.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIII/232/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie udzielenia 

Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia kredytu inwestycyjnego.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  
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Nr XXIII/233/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie określenia 

zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania,  wynajmowania  majątku  trwałego 

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

Rostka w Raciborzu.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXIII/234/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie wyrażenia 

zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem  Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym 

finansowania kształcenia uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski,  w  zakresie  religii  w  pozaszkolnym  Punkcie  katechetycznym  dla  dzieci  

i młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 Apelu Nr XXIII/1/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały 

Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 

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

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  
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II część 

Ad. 1

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

pełnienia  obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż z dniem 01.11.2008r. do 30.04.2009r. powierza się Pani Halinie 

Wyjadłowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat  Raciborski,  wprowadzając  zmianę  polegającą  na  tym,  iż  dodatek  motywacyjny  

dla dyrektora MDK w Raciborzu za okres od 01.11.2008r. do 30.11.2008r. wynosić będzie 

300 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 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 32 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 33 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. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 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 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

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 36 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 37 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 38 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 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Ad. 2

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem Województwa 

Śląskiego  celem realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  

w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt umowy na rzecz partnerskiej współpracy 

przy realizacji  projektu  systemowego pt.  „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach 

Poddziałania  9.1.3  Pomoc  Stypendialna  dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w Województwie  Śląskim współfinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury  i  Sportu  podjęcie  działań  mających  na  celu  jak  najszybsze  podpisanie  umów  

w w/w sprawie z Gminami Powiatu Raciborskiego.

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 28.10.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r. 

3. Protokół  z  kompleksowej  kontroli  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w okresie  

od  07.05.2008r.  do  24.07.2008r.  w Specjalnym Ośrodku Szkolno –  Wychowawczym  

w Rudach ul. Szkolna 2 (pismo nr TK. 0716-18/08 z dnia 14.10.2008r.). 

4. 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.

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

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady 

Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec postulowanych zmian 

ustawy  o  samorządzie  powiatowym  zmierzających  do  przekazania  praw  powiatów 

miastom prezydenckim. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

10. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wprowadzenia  nowych 

kierunków kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

11. Karta  informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  porozumienia z  organem 

prowadzącym,  co  do  ustalenia  wysokości  kosztów  surowca  przeznaczonego  

na wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

12. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  akceptacji  projektu 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  pisma  z  dnia 

02.10.2008r. znak OR. 0063/275/08 w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na użyczenie części pomieszczeń przez DPS „Złota Jesień”.

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
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i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Eko Radio 2008” dla Radio Vanessa Sp. z o. o. z 

siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot.  akceptacji  planu  współpracy  zagranicznej  na  I  połowę  2009r.  Plan  współpracy 

zagranicznej dotyczy propozycji terminów odwiedzin gości oficjalnych a także zespołów 

wokalnych  i  innych  do  powiatów  partnerskich  oraz  gości  z  powiatów  partnerskich  

w Polsce (w powiecie raciborskim).

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 20.10.2008r.

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

z Zagranicą z dnia 21.10.2008r.

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.10.2008r.

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27.10.2008r.

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.10.2008r.

21. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIII/229/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  w  sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Blachownia 

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIII/230/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  w  sprawie 

udzielenia  pomocy finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego dla  Gminy Koszęcin 

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIII/231/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. 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.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIII/232/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  w  sprawie 

udzielenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia kredytu inwestycyjnego.

25. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIII/233/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  w  sprawie 

określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego 
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Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XXIII/234/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2008r.  w  sprawie 

wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem Kędzierzyńsko  –  Kozielskim 

dotyczącym  finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół  dla  których  organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  w  zakresie  religii  w  pozaszkolnym  Punkcie 

katechetycznym  dla  dzieci  i  młodzieży  Kościoła  Adwentystów  Dnia  Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu.

27. Karta  informacyjna  Biura  Rady do określenia  realizacji  Apelu  Nr  XXIII/1/2008 Rady 

Powiatu  Raciborskiego z  dnia  30.09.2008r.  w sprawie  zmiany zasad  przeprowadzania 

przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

28. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powierzenia  pełnienia 

obowiązków  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

29. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

30. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

31. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa ogólna).
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35. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

38. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

39. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

40. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przystąpienia  Powiatu 

Raciborskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji 

projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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