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PROTOKÓŁ  NR 7/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 stycznia 2011r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część  

 

Wizja lokalna na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

 

II część  

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 stycznia 2011r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego odbyli wizję lokalną na terenie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu.  
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II część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 stycznia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2011. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę 

Powiatu Raciborskiego w uchwale budżetowej na 2011 rok, Zarząd Powiatu jako organ 

wykonawczy może przyznać kierownikom samorządowych jednostek budżetowych 

upoważnienie do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) w planie wydatków 

bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2011, ustalając 

jednocześnie wyraźnie granice takich upoważnień. Przeniesienie tej części kompetencji na 

kierowników jednostek jest niezbędne dla prawidłowego działania w zakresie wydatków 

budżetowych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych  

z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z ukonstytuowaniem się nowego składu 

organu wykonawczego, zachodzi konieczność uaktualnienia wykazu osób uprawnionych  
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do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Raciborskiego w sprawach majątkowych. 

Mając na uwadze powyższe przygotowano stosowny projekt uchwały regulujący  

w/w zagadnienie.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

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 – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa 

Śląskiego. 

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

Starosta poinformował, iż nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu, oznaczona 

geodezyjnie jako działki nr 1710/139, 1711/139, 2078/138, 1815/126, 1813/126, 2204/134, 

1778/134 (k. m. 5), obręb Starawieś, o łącznej powierzchni 1,5036 ha, stanowi własność 
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Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/366/2009 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, Powiat Raciborski zobowiązał się  

do dokonania darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego  

do dnia 1 lutego 2011r. Darowizna w/w nieruchomości nastąpi z zastrzeżeniem celu  

– prowadzenia działalności oświatowej z zachowaniem sportowego profilu kształcenia,  

pod rygorem jej odwołania, stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami. Koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotowej 

nieruchomości, w szczególności koszty notarialne i sądowe, pokryje Powiat Raciborski.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji tradycyjnego Święta Plonów – Dożynki 2011r. i 2012r. 

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

Starosta przekazał, iż podobnie jak w latach ubiegłych w bieżącym roku planowane jest 

zorganizowanie tradycyjnego Święta Plonów – „Dożynki Powiatowe 2011”. W 2011r. wolę 

organizacji dożynek powiatowych wyraziła Gmina Nędza, a w 2012r. – Gmina Racibórz.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zaakceptował propozycję, aby organizatorami Święta Plonów – Dożynek Powiatowych 

była: w 2011r. Gmina Nędza, a w 2012r. – Gmina Racibórz oraz terminy ich organizacji 

odpowiednio 28 sierpnia 2011r. i 26 sierpnia 2012r.,  

2) polecił przedłożyć w/w propozycje do zaopiniowania Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Powiatu Raciborskiego, a w przypadku ich zaakceptowania 

poinformować o powyższym szefów Gmin Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa 



 5 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu – w zakresie kotłowni”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Remont, przebudowa i odbudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie kotłowni” do kwoty 

29 678,08 zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 6050, pkt 1 c poz. 7 WPF.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

dot. wdrożenia wybranych wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 

oraz opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zaakceptował przedstawiony Plan wdrożenia wybranych wymagań Systemu 

Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

w 2011r.,  

2) wyznaczył Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Dominikę Świerk-Barę  

na koordynatora odpowiedzialnego za nadzorowanie w/w Systemu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością   

do określania realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

dot. informacji o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą przeprowadzonych auditów 

wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w okresie II półrocza 2010r.  

oraz podjętymi działaniami korygującymi / zapobiegawczymi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Pełnomocnika ds. Zarządzania 

Jakością, aby przeglądy systemu zarządzania jakością były przeprowadzane dwa razy w roku, 

jednocześnie rezygnując ze składanych informacji kwartalnych o przeprowadzonych auditach 

oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych. W związku z powyższym 

polecił, aby pierwszy przegląd został przeprowadzony w lutym b.r. natomiast drugi  

w sierpniu lub wrześniu w zależności od zaplanowanego terminu auditu zewnętrznego. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określania realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

dot. przygotowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ludwika 4 

w Raciborzu, biorąc pod uwagę czy bardziej opłacalna jest sprzedaż czy dalsze jej 

utrzymywanie i ponoszenie kosztów z tym związanych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przygotowania 

koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, 

biorąc pod uwagę czy bardziej opłacalna jest sprzedaż czy dalsze jej utrzymywanie  

i ponoszenie kosztów z tym związanych, polecając Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami: 

1) podjąć w 2011r. działania polegające na maksymalnym wykorzystaniu  

w/w nieruchomości pod wynajem (dzierżawę) poprzez pozyskanie kolejnych najemców 

(dzierżawców),  

2) uzyskać informacje od najemców lokali mieszkalnych co do ewentualnego wykupu ich   

na własność w przyszłości,  

3) przygotować nieruchomość do sprzedaży w całości lub części w latach 2012 – 2013.  

 

Ponadto Zarząd polecił Koordynatorowi Biura Obsługi Prawnej:  

1) zintensyfikować działania prawne zmierzające do odzyskania pomieszczeń zajmowanych 

przez Agencję Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A.  w budynku położonym przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu oraz przedłożyć informację 

pisemną o etapie w/w prac w terminie do dnia 17 stycznia b.r., 

2) kolejne informacje w w/w sprawie przedkładać na bieżąco w miarę postępu przy ich 

realizacji.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Franciszka Marcola złożoną w dniu 5 stycznia 

2011r., która stanowi załącznik nr 18 do protokołu, informując jednocześnie, iż została  

już przygotowana propozycja odpowiedzi przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przygotowaną przez w/w Referat propozycję 

odpowiedzi na interpelację radnego Franciszka Marcola złożoną w dniu 5 stycznia 2011r. 
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Starosta poinformował, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011r. godz. 14.30 (w/w informacja stanowi załącznik nr 19 

do protokołu). 

 

Ad. 4 

 

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 III/21/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

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. II. 0047/11. 

 

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 III/22/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II. 0047/11. 

 

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 III/27/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II. 0047/11. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/24/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego 

na dzień 31.12.2010r. 

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. II. 0047/11. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2010-2013. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowe odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/11. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr III/25/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011, 

2) Uchwały Nr III/26/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r., 
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3) Uchwały Nr III/28/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 25  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II. 0047/11. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet  

IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 – uzupełnienie III. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/11. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja 

markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 3.4. Promocja 

turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie III. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/11. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie III. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/11. 

 

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. ------------------ 

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2011r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2011. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2011. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

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

dot. organizacji tradycyjnego Święta Plonów – Dożynki 2011r. i 2012r. 
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14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa budynku krytej 

pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

– w zakresie kotłowni”. 

15. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. wdrożenia wybranych 

wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz opracowania 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

16. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  do określania realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. informacji  

o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

17. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określania realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przygotowania koncepcji 

zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, biorąc  

pod uwagę czy bardziej opłacalna jest sprzedaż czy dalsze jej utrzymywanie i ponoszenie 

kosztów z tym związanych. 

18. Interpelacja radnego Franciszka Marcola złożona w dniu 5 stycznia 2011r. 

19. Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (pismo  

nr BR. 0058-7-12/10-11 z dnia 04.01.2011r.). 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/21/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

21. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/22/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/27/10 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/24/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 
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24. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r.  

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2010-2013. 

25. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr III/25/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011, 

2) Uchwały Nr III/26/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r., 

3) Uchwały Nr III/28/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie 

wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

26. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet 

IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie III. 

27. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja 

markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 3.4. Promocja 

turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie III. 

28. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie III. 


