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OR.II.0022.1.36.2011 

PROTOKÓŁ  NR 41/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 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: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 40/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 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. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 40/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów 

obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów i opłat  

za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla trenera Tomasza Kuziaka. 

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

Wicestarosta zaproponował, aby przyznać Tomaszowi Kuziakowi trenerowi w klubie  

GS UKS Krzanowice nagrodę II stopnia za wysokie osiągnięcia sportowe prowadzonych 

zawodniczek w wysokości 2 000 złotych. Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją 

zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla trenera Tomasza Kuziaka. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Wójta Gminy Rudnik (nr IRI.6722.0001-8.2011 z dnia 21 września 2011r.)  

o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik 

Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r., przedłożony przez Wójta Gminy Rudnik  

w dniu 21 września 2011r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Przedsiębiorstwa Doradztwa Technicznego, Consultingu, Projektowania i Usług 

Inwestycyjnych „WODBUD”, 40-139 Katowice ul. Kotlarza 7b/15 z dnia 27 września 2011r.  

o wydanie opinii dla inwestycji polegającej na wykonaniu lewostronnego obwałowania rzeki 

Odry w km 65+500 – 67+000 oraz wykonaniu wału bocznego w miejscowości Miejsce 

Odrzańskie gm. Cisek woj. Opolskie (w zakresie dotyczącym działki nr 251 w miejscowości 

Lasaki w gminie Rudnik). 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie inwestycję polegającą na wykonaniu 

lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 65+500 – 67+000 oraz wykonaniu wału 

bocznego w miejscowości Miejsce Odrzańskie gm. Cisek woj. Opolskie (w zakresie 

dotyczącym działki nr 251 w miejscowości Lasaki w gminie Rudnik), podejmując stosowne 

postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (nr IB.6722.2.2011 z dnia 26 września 

2011r.) o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172 w Kuźni 

Raciborskiej. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 160/2, działkę nr 160/1  

oraz część działki nr 1172 w Kuźni Raciborskiej, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – D, W, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – D, W, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci 

zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap III w zakresie 

zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci zewnętrzne oraz murów obronnych  

(bez baszty) do kwoty 52 182,79 zł brutto. Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6050,  

pkt 1a poz. 16 WPF.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. kwartalnej informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarządu Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Dyrektor PUP w Raciborzu zaproponował, aby podwyżka płac 

pracowników wynosiła 150 zł brutto miesięcznie od 1 września bieżącego roku. Podwyżka  

w roku bieżącym może być sfinansowana z oszczędności w kwocie 25 900,00 zł,  

jakie powstały z bieżącej działalności Urzędu, o których Dyrektor informował w piśmie znak 

FK-0717-41/MŁ/11 z dnia 9 września 2011r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie podwyżek płac pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu średnio o kwotę 75 zł brutto miesięcznie począwszy od 1 września 

b.r. Ewentualne dalsze decyzje co do regulacji płac w jednostce będą rozważane  
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przy opracowywaniu projektu budżetu na 2012r. O powyższym Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych poinformuje Dyrektora jednostki.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zadań powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 54 do Protokołu Nr 40/2011 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 2011r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wyznaczenie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu na organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Raciborskiego oraz zobowiązał Dyrektora Centrum do przygotowania w I półroczu 2012r. 

powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej. O powyższym Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora jednostki.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. informacji o przewidywanym niedoborze środków finansowych na realizację zadań 

zaplanowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

w sprawie przewidywanego niedoboru środków finansowych na realizację zadań 

zaplanowanych przez Wydział w 2011r.,  

2) mając na względzie, iż otwarta jest kwestia finansowania zwrotów części opłat pobranych 

za wydanie kart pojazdów polecił Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikowi Wydziału 

Komunikacji i Transportu, Radcy Prawnemu oraz Kierownikowi Referatu Organizacyjno 

– Administracyjnego wypracowanie propozycji wraz z terminami regulowania 

powyższych opłat, tak aby nie zaburzyło to płynności finansowej Wydziału,  

3) wyraził zgodę na wstrzymanie realizacji zadań inwestycjach zaplanowanych  

przez Wydział w 2011r., tj. dotyczących: zwiększenia ilości licencji komputerowego 

systemu budżetowo-księgowego, zakupu licencji nowych systemów komputerowych 

(aplikacji do fakturowania i ewidencji środków trwałych) oraz zakupu rzutników 

multimedialnych na potrzeby Starostwa. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. weryfikacji 

Programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014 w placówkach 

oświatowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 56 do Protokołu Nr 40/2011 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 2011r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. weryfikacji Programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego  

na lata 2010-2014 w placówkach oświatowych powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

dot. przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 58 do Protokołu Nr 40/2011 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 2011r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski,  

2) polecił umieścić informację, o której mowa pkt 1 na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego,  

3) polecił dalsze bieżące monitorowanie aktualności danych zawartych w informacji 

oraz przedstawienie kolejnych danych po upływie czwartego kwartału b.r.  

 

Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej dot. przedłożenia dodatkowych informacji 

nt. zbycia części nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. 

W/w wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami udzielił odpowiedzi na w/w wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 2011r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje: 

radnego Norberta Miki, radnego Leonarda Malcharczyka, radnego Łukasza Kocura,  
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2. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotować projekt 

odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

Władysława Gumieniaka.  

 

Starosta przedstawił interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego złożoną  

w dniu 28 września 2011r. w sprawie poparcia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  

prośby Gminy Pietrowice Wielkie o umieszczenie remontu chodnika biegnącego  

wzdłuż ul. Opawskiej w miejscowości Samborowice (DW 916) w planie rzeczowo  

– finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich na 2012r. Powyższą prośbę 

Gmina skierowała do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego poparł inicjatywę Gminy Pietrowice Wielkie i polecił,  

aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów udzielił stosownej odpowiedzi na interpelację 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zaprezentował pismo Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie przejęcia przez Powiat 

Raciborski drogi wojewódzkiej DW 923 ul. Odrodzenia, będącej w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z pismem Prezydenta Miasta Racibórz  

w sprawie przejęcia przez Powiat Raciborski drogi wojewódzkiej DW 923 ul. Odrodzenia  

w dzielnicy Markowice, zwrócił uwagę na fakt, iż nie ma możliwości przejęcia funkcji 

zarządcy tej drogi z uwagi na to, iż: 

- droga ta stanowi odcinek drogi wojewódzkiej, która na znacznej długości przebiega  

przez Gminę Lyski (powiat rybnicki) i łączy drogi wojewódzkie 919 i 935, 

- do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami 

powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

 

Zarząd Powiatu podkreślił, i ż z inicjatywą budowy chodnika przy tej drodze do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach może wystąpić gmina, przez którą przebiega ta droga, 

deklarując partycypację kosztów wykonania takiego chodnika. Odpowiedzi na w/w pismo 

udzieli Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa. 
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Ad. 4  

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XI/121/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XI/122/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XI/123/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. 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 2011r. 

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 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określania realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 27 września 2011r.: 

1. Nr XI/128/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego,   

2. Nr XI/129/2011 w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 31  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XI/130/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października  

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października 2011r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów i opłat 

za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia 

dla trenera Tomasza Kuziaka. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla trenera Tomasza Kuziaka. 

13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Rudnik (nr IRI.6722.0001-8.2011 z dnia 21 września 2011r.) o uzgodnienie projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego 

uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. 
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14. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA. 673.7.10.3.2011  

z dnia 6 października 2011r.  

15. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Przedsiębiorstwa 

Doradztwa Technicznego, Consultingu, Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

„WODBUD”, 40-139 Katowice ul. Kotlarza 7b/15 z dnia 27 września 2011r. o wydanie 

opinii dla inwestycji polegającej na wykonaniu lewostronnego obwałowania rzeki Odry  

w km 65+500 – 67+000 oraz wykonaniu wału bocznego w miejscowości Miejsce 

Odrzańskie gm. Cisek woj. Opolskie (w zakresie dotyczącym działki nr 251  

w miejscowości Lasaki w gminie Rudnik). 

16. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA. 673.7.11.3.2011  

z dnia 6 października 2011r. 

17. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska (nr IB.6722.2.2011 z dnia 26 września 2011r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki  

nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172 w Kuźni Raciborskiej. 

18. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA. 673.4.17.3.2011  

z dnia 6 października 2011r. 

19. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie  

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu” – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci 

zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty). 

21. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia w latach 2011-2013. 

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

23. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. informacji  

o przewidywanym niedoborze środków finansowych na realizację zadań zaplanowanych  

przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w 2011r. 
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24. Wniosek Komisji Rewizyjnej zawarty w piśmie nr BR.0012.8.42.2011 z dnia 26 września 

2011r.  

25. Interpelacje zgłoszone na XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 

2011r. (pismo nr BR. 0003.10.2011 z dnia 29 września 2011r.).  

26. Interpelacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego złożona w dniu 28 września 

2011r. 

27. Pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr DM-III.7234.4.14.2011 z dnia 27 września 2011r. 

w sprawie przejęcia drogi wojewódzkiej DW 923 ul. Odrodzenia.  

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/121/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

29. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/122/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

30. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XI/123/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. 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 2011r. 

31. Karta informacyjna Biura Rady do określania realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27 września 2011r.: 

1) Nr XI/128/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego,   

2) Nr XI/129/2011 w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

32. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XI/130/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


