
PROTOKÓŁ  NR 104/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 6 stycznia 2009r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  103/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.12.2008r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  103/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  30.12.2008r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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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 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Starosta zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z  działalności  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2008 rok.

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

Po zapoznaniu się  z  w/w projektem uchwały,  Zarząd polecił  Kierownikowi  Powiatowego 

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  doprecyzować  podstawę  prawną,  dopisać  dodatkowy 

paragraf  dot.  ogłoszenia sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

uzupełnić  uzasadnienie  w/w  projektu  uchwały.  Uwag  do  sprawozdania  z  działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Raciborzu za 2008 rok nie wniesiono. 

Po  zmianie,  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  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia 

stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  

i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił  o jego przekazaniu na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20.01.2009r.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych wykreślić w uzasadnieniu oraz załączniku nr 1 do w/w projektu uchwały zapisy 

dot. wartości przy tzw. sprzedaży szybkiej tomografu komputerowego. 

Po  zmianie,  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 zatwierdzenia  wykazu przeznaczonego do zbycia 

mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

do  realizacji  projektu  pt.  „Wspólna  sprawa.  Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób 

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  w  ramach  Priorytetu  VII  „Promocja  integracji 

społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej”  Poddziałanie  7.2.1  „Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Wspólna  sprawa. 

Raciborskie partnerstwo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach 

Priorytetu  VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.2  „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja 

zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.
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Następnie  Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs: 04.02.00-060/08 

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.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 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 przystąpienia do realizacji projektu pt. „PSIAK. Powiatowy System 

Informacji Atrakcji 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  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 20.01.2009r.

Ponadto Zarząd zaakceptował propozycję dot. opracowania i złożenia kompletnego wniosku 

w odpowiedzi na konkurs:  04.02.00-060/08  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.  

Polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej nadzorowanie 

prac związanych z złożeniem kompletnego wniosku oraz podpisaniem umowy o partnerstwie 

z Gminami Powiatu Raciborskiego z zaznaczeniem kwestii współfinansowania projektu. 

Starosta przedstawił projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany sposobu 

przeprowadzenia  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  absolwentów 

techników,  techników  uzupełniających,  szkół  policealnych  oraz  zasadniczych  szkół 

zawodowych – etap praktyczny.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem apelu Rady Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  zmiany  sposobu  przeprowadzenia  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje 

zawodowe  absolwentów  techników,  techników  uzupełniających,  szkół  policealnych  

oraz  zasadniczych  szkół  zawodowych  –  etap  praktyczny  oraz  polecił,  aby  Wicestarosta 

uzgodnił jego treść na kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 
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Ad. 3

Starosta zapoznał zebranych z informacją nt. zadań Referatu Architektury i  Budownictwa, 

która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  pozytywnie  zaopiniował  informację  nt.  zadań  Referatu 

Architektury  i  Budownictwa  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Ad. 4

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

kalendarium prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.

Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  do  omówienia  projektu  uchwały w sprawie 

zatwierdzenia kalendarium prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok 

powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia uchwały 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 5

Starosta  omówił  projekt  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wygaśnięcia 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w  Rudach  przy  ul.  Szkolnej  2  oraz  ustanowienia  na  rzecz  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2 trwałego zarządu nieruchomością, stanowiącą 

własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  decyzję  w  sprawie  wygaśnięcia  trwałego  zarządu 

ustanowionego  na  rzecz  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2 oraz ustanowienia na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w  Rudach  przy  ul.  Szkolnej  2  trwałego  zarządu  nieruchomością,  stanowiącą  własność 

Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 16 do protokołu).

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wizytacji 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał  się z  wnioskami i  zaleceniami powizytacyjnymi  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja 

nt. wywiązywania się przez  poszczególne Gminy z obowiązków wynikających z podpisania 

umów na rzecz partnerskiej współpracy, przy realizacji projektu systemowego „Nauka drogą 

do sukcesu na Śląsku”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  nt.  wywiązywania  się  przez 

poszczególne Gminy z obowiązków wynikających z podpisania umów na rzecz partnerskiej 

współpracy,  przy realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  

oraz załączonym projektem pisma adresowanym do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów Gmin 

Powiatu  Raciborskiego  w  w/w sprawie.  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji, 

Kultury  i  Sportu  wykreślić  z  w/w  pisma  ostatnie  zdanie  i  następnie  wysłać  pismo  

do  Prezydenta,  Burmistrzów  i  Wójtów  Gmin  Powiatu  Raciborskiego  współpracujących  

przy realizacji projektu systemowego, wraz z dołączoną tabelą obrazującą ilość wniosków  

z danych Gmin oraz ilość popełnionych błędów. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

nt.  programów  zewnętrznych,  do  których  przystąpił  Powiat  Raciborski  w  2008r.  

oraz tych, do których zamierza przystąpić w 2009r.

W/w informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  Biura  Strategii  i  Funduszy 

Zewnętrznych  nt.  programów  zewnętrznych,  do  których  przystąpił  Powiat  Raciborski  

w 2008r. oraz tych, do których zamierza przystąpić w 2009r. Polecił, aby raz na kwartał Biuro 

Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  przedkładało  informację  nt.  stopnia  realizacji 

poszczególnych projektów.

Starosta  przedstawił  informację  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu 

dotyczącą wykonania w grudniu 2008r.  robót związanych z  ścinką pobocza na DP 3547  

odc. skrzyżowanie z DP 3503 (Strzybniczek) – Gamów. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg  w  Raciborzu  nt.  wykonania  robót  związanych  z  ścinką  pobocza  na  DP  3547  

odc. skrzyżowanie z DP 3503 (Strzybniczek) – Gamów.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił,  aby  Biuro  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych 

rozpoznało możliwości i warunki ubiegania się przez Powiat Raciborski o środki zewnętrzne 

na  realizację  kursu  udzielania  pomocy  przedmedycznej,  który  adresowany  będzie  dla: 

strażaków  ochotniczych  straży  pożarnych,  nauczycieli  szkół,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, pracowników tut. Starostwa. Termin – 16.01.2009r. 

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  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/256/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.
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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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/257/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/258/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 23.12.2008r.  w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

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 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Mając  na  uwadze,  iż  realizacja  w/w  Uchwały  wymagać  będzie  podejmowania  wielu 

czynności  w  dłuższym  okresie  czasu,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  

i Remontów na bieżąco informować o postępie prac przy jej realizacji.

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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.
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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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXIV/260/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/09.

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  XXVI/261/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  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 31.12.2008r.

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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 XXVI/262/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały Rady Miasta  Mysłowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Nr 1  im.  św.  Karola  Boromeusza  

w Mysłowicach.

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 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 XXVI/263/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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  XXVI/264/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 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 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 23.12.2008r.: 

1. Nr XXVI/268/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego,

2. Nr  XXVI/269/2008  –  w  sprawie  przekazania  skarg  do  organu  właściwego  do  jej 

rozpatrzenia,
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3. Nr XXVI/272/2008 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2009,

4. Nr XXVI/273/2008 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2009.

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

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVI/270/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie przystąpienia 

do  realizacji  projektu  pt.  „Czas  na  wiedzę  i  edukację.  Nowe  kwalifikacje  i  umiejętności 

mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia 

i  kompetencji  w regionach”  Działania  9.5  „Oddolne  inicjatywy edukacyjne  na  obszarach 

wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVI/271/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie przystąpienia 

do realizacji  projektu pt.  „Równi i  Zintegrowani  dla Przyszłości  i  Społeczeństwa Wiedzy. 

Integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Raciborski”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w regionach”,  Działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie  wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz  zmniejszanie  różnic  w jakości  usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego  Kapitał 

Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Apelu  Nr  XXIV/2/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia 

23.12.2008r.  w  sprawie  poparcia  działań  zmierzających  do  uruchomienia  w  Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

Ustalił  Członka  Zarządu  Powiatu  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Apelu,  a  Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jego realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca  realizację  w/w  Apelu  stanowi  załącznik  nr  33  do  protokołu  i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/09.

W  związku  z  tym,  iż  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  nie  złożył  karty 

informacyjnej  do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXVI/265/2008  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej  i  upowszechniania  kultury,  Zarząd  przypomniał  w/w  Kierownikowi  

o  terminowym przedkładaniu  kart  informacyjnych  dot.  realizacji  uchwał  Rady (zgodnie  

z pkt 5, ppkt 5 lit. c Instrukcji postępowania Nr 13/OR/2007 w sprawie szczegółowych zasad 

postępowania obowiązujących w zakresie przekazywania materiałów na posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego karty składane są w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały). Jest to 

ostatnie przypomnienie w tym zakresie. W przypadku powtórzenia się w/w sytuacji zostaną 

wyciągnięte konsekwencje służbowe. 

W związku  z  tym,  iż  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  nie  złożył  kart 

informacyjnych do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XXVI/266/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie 

nabycia  własności  nieruchomości  zabudowanej  Zamkiem  Piastowskim  w  Raciborzu, 

stanowiącym własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego, 
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2. Uchwały Nr XXVI/267/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie 

przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

Zarząd przypomniał w/w Kierownikowi o terminowym przedkładaniu kart informacyjnych 

dot.  realizacji  uchwał  Rady  (zgodnie  z  pkt  5,  ppkt  5  lit.  c  Instrukcji  postępowania  

Nr 13/OR/2007 w sprawie szczegółowych zasad postępowania obowiązujących w zakresie 

przekazywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego karty składane  

są  w  terminie  14  dni  od  dnia  podjęcia  uchwały).  Jest  to  ostatnie  przypomnienie  w  tym 

zakresie.  W przypadku  powtórzenia  się  w/w  sytuacji  zostaną  wyciągnięte  konsekwencje 

służbowe. 

Mając na uwadze, iż realizacja w/w Uchwał wymagać będzie podejmowania wielu czynności 

w  dłuższym  okresie  czasu,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami  na  bieżąco  po  każdym  etapie  informować  o  postępie  prac  

przy ich realizacji.

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 06.01.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.01.2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

za 2008 rok.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

za 2008 rok – po zmianie.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  stypendiów 

sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  

i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

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

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – po zmianie. 

9. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 

projektu  pt.  „Wspólna  sprawa.  Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji  społecznej”, 

Działanie  7.2  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  wzmocnienie  sektora  ekonomii 

społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja  zawodowa i  społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia 

wniosku w odpowiedzi na konkurs: 04.02.00-060/08 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.

11. Projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany sposobu przeprowadzenia 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów techników, techników 

15



uzupełniających,  szkół  policealnych  oraz  zasadniczych  szkół  zawodowych  –  etap 

praktyczny.

12. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa.

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009. 

15. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach przy 

ul. Szkolnej 2 oraz ustanowienia na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Rudach  przy  ul.  Szkolnej  2  trwałego  zarządu  nieruchomością,  stanowiącą  własność 

Powiatu Raciborskiego.

16. Decyzja Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN. I. 7002/14/2/08 z dnia 06.01.2009r.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wizytacji  w  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja nt. wywiązywania się przez 

poszczególne  Gminy  z  obowiązków  wynikających  z podpisania  umów  na  rzecz 

partnerskiej  współpracy,  przy  realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  

do sukcesu na Śląsku”.

19. Informacja  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  nt.  programów  zewnętrznych,  

do  których  przystąpił  Powiat  Raciborski  w  2008r.  oraz  tych,  do  których  zamierza 

przystąpić w 2009r.

20. Pismo  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  nr  PZD-5540/151/08  

z dnia 29.12.2008r. 

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

Nr  XXVI/256/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.

22. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVI/257/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.
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23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVI/258/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

24. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVI/259/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXIV/260/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

26. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/261/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r.  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 31.12.2008r.

27. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVI/262/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Mysłowice  dotyczącej  likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Nr 1 im.  św.  Karola 

Boromeusza w Mysłowicach.

28. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVI/263/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera 

w Katowicach.

29. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVI/264/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

30. Karta  informacyjna  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23.12.2008r.: 

1) Nr XXVI/268/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego,
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2) Nr  XXVI/269/2008  –  w  sprawie  przekazania  skarg  do  organu  właściwego  do  jej 

rozpatrzenia,

3) Nr XXVI/272/2008 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2009,

4) Nr XXVI/273/2008 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2009.

31. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXVI/270/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje  

i  umiejętności  mieszkańców  gmin  powiatu  raciborskiego” w  ramach  Priorytetu  IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

32. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXVI/271/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie 

przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Równi  i  Zintegrowani  dla  Przyszłości  

i Społeczeństwa Wiedzy. Integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Raciborski” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia 

i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

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

do  określenia  realizacji  Apelu  Nr  XXIV/2/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  poparcia  działań  zmierzających  do  uruchomienia  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia  

w zakresie rolnictwa.
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