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OR.II.0022.1.40.2011 

PROTOKÓŁ  NR 45/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 listopada 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 44/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 

projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej w ramach Działania 2.2 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. Wśród nich są dwa projekty Powiatu Raciborskiego:  

„E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej” oraz „Nowoczesny urząd - informatyzacja 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”. Łączna wartość obu 

projektów to ponad 740 tys. złotych.  

Projekt „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej” będzie realizowany przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Obejmuje wdrożenie e-usług świadczonych on-line i skierowanych głównie  
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do przedsiębiorców. Dodatkowo z serwisu korzystać będą osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, osoby/podmioty dysponujące terenami inwestycyjnymi, 

osoby/podmioty zainteresowane nabyciem terenów inwestycyjnych. Na potrzeby projektu 

zostanie wykonany serwis www wraz z 14 funkcjonalnościami umożliwiającymi świadczenie 

e-usług oraz usprawniającymi możliwości kontaktu w relacjach przedsiębiorca-Agencja, 

przedsiębiorca-przedsiębiorca (videokonferencje). Ponadto w ramach projektu zostaną 

zakupione niezbędne środki trwałe oraz oprogramowanie. Całkowita wartość projektu:  

241 790,00 zł. 

Beneficjentem projektu „Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu w celu poprawy jakości usług” jest Powiat Raciborski oraz wszelkie podległe 

mu jednostki administracji publicznej, mieszkańcy Powiatu Raciborskiego, lokalni 

przedsiębiorcy, turyści, potencjalni inwestorzy i wszyscy zainteresowani dostępem do 

informacji publicznej w Powiecie Raciborskim. Przedmiotowy projekt służyć będzie 

unowocześnieniu infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, 

poprawie jakości usług i dostępności do informacji, poprawie funkcjonowania systemu BIP 

oraz wprowadzeniu nowej e-usługi dającej możliwość sprawdzenia statusu swojej sprawy.  

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu dla mieszkańców oraz przedsiębiorców działających w regionie 

Powiatu Raciborskiego w zakresie dostępu do elektronicznych usług publicznych. 

Całkowita wartość projektu: 504 480,00 zł  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 44/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 

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

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 listopada 2011r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2012. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012 oraz postanowił o jego przekazaniu  

do zaopiniowania Wójtom, Burmistrzom Gmin Powiatu Raciborskiego i Prezydentowi Miasta 

Racibórz oraz samorządowi aptekarskiemu.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2012. 

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

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

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 8 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 9 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 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 12 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia w całości należności Stanisławy Popik z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 

Piotra Popika i Pawła Popika przebywających w latach 1999 – 2002 oraz Rafała Popika 
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przebywającego w latach 2003 – 2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Rudach. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Stanisławy Popik z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Piotra Popika i Pawła Popika 

przebywających w latach 1999 – 2002 oraz Rafała Popika przebywającego w latach 2003  

– 2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy najmu pomieszczeń magazynowych w budynku kotłowni, będącym  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu pomieszczeń magazynowych w budynku kotłowni, będącym w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik 

do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 

projektu pt. „Średniowieczna oaza nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno – turystycznego 

w Raciborzu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Priorytet III 

Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007 – 2013. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych  

z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Średniowieczna oaza nad Odrą  

– utworzenie parku rekreacyjno – turystycznego w Raciborzu” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna/podmioty publiczne Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 4 

 

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 20 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 1 i 2, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – 1  

i 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany 

umowy o pracę pracownika gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego z uwagi na brak możliwości finansowych w budżecie Powiatu 

Raciborskiego w 2012r. nie wyraził zgody na zmianę umowy o pracę pracownika 

gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. O powyższym Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych poinformuje w/w Dyrektora. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zakupu miernika 

zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przeznaczonego docelowo  

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup miernika zawartości tlenku węgla  

w wydychanym powietrzu przeznaczonego docelowo dla Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej w Raciborzu oraz na przesunięcie w budżecie Referatu  

kwoty 1 200,00 zł z rozdziału 85201 § 2320 do rozdziału 85195 § 4210. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zbiorczego zestawienia danych o ilości uczniów i pracowników administracyjnych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski,  

po przeprowadzonym naborze do szkół w 2006r. oraz w 2011r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości kartę informacyjną dot. zbiorczego 

zestawienia danych o ilości uczniów i pracowników administracyjnych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski, po przeprowadzonym 

naborze do szkół w 2006r. oraz w 2011r.   

 

Starosta przedstawił dodatkową 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 - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady  

i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B  

oraz zakres baszty i  pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 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 - wykonanie renowacji elementów 

architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie 

elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu  
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w rejonie baszty” do kwoty 19 647,00 zł brutto. Płatne z działu 921, rozdziału 92120,  

§ 6050 (pkt 1a poz. 16 WPF). 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacjami złożonymi przez radnych w formie pisemnej  

po zakończeniu XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż interpelacja radnego Marka Kurpisa została przekazana  

do realizacji Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, a interpelacja radnego 

Marcelego Klimanka została skierowana do realizacji przez Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 8 listopada 2011r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli procedur 

przetargowych przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją o dokonanych zmianach w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem 

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.  

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,  

o których mowa w piśmie nr MOWR.301/29/2011 z dnia  3 listopada  2011r. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora. 

 

Zgodnie z sugestią Sekretarza Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów wystąpić do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu w celu przygotowania zbiorczej informacji z lat 2009, 2010 i I półrocza 2011 

zawierającej dane o: 

− ilości wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,  

− uzyskanych z tego tytułu dochodach.  

 



 9 

Ponadto Zarząd poprosił o informacje czy wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

jest adekwatna do tych, które pobierane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach czy może wymagają one aktualizacji, skoro zostały przyjęte Uchwałą  

Nr XVII/234/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2004r.  

Uzyskaną odpowiedź Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu przedłoży na jedno  

z kolejnych posiedzeń.  

 

Ad. 5 

 

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 XII/134/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 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 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 XII/135/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/136/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów 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 

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XII/137/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 30 

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

 

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 XII/138/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 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 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 XII/139/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 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. 
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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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 listopada 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 listopada 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów  

i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz 

zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości 

należności Stanisławy Popik z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Piotra Popika  

i Pawła Popika przebywających w latach 1999 – 2002 oraz Rafała Popika przebywającego 

w latach 2003 – 2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Stanisławy Popik z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Piotra Popika  

i Pawła Popika przebywających w latach 1999 – 2002 oraz Rafała Popika przebywającego 

w latach 2003 – 2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu pomieszczeń magazynowych w budynku kotłowni, będącym  

w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu pomieszczeń magazynowych w budynku kotłowni, będącym w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Średniowieczna 

oaza nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno – turystycznego w Raciborzu”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 

Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Priorytet III Turystyka Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Średniowieczna 

oaza nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno – turystycznego w Raciborzu”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 

Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Priorytet III Turystyka Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

21. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy o pracę pracownika 

gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 
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22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zakupu miernika zawartości tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu przeznaczonego docelowo dla Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu. 

23. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zbiorczego zestawienia 

danych o ilości uczniów i pracowników administracyjnych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski, po przeprowadzonym naborze  

do szkół w 2006r. oraz w 2011r. 

24. 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 - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu 

kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B  

oraz zakres baszty i  pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

25. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0003.12.2011 z dnia 31 października 2011r.  

26. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.75.2011 z dnia 4 listopada 2011r.  

27. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/134/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/135/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/136/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. 

30. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XII/137/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie wniesienia skargi 

kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

31. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/138/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 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. 

32. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/139/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie 
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zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

 

 


