
PROTOKÓŁ  NR 108/09
ze wspólnego posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

oraz Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w dniu 10 lutego 2009r.

Obecni na wspólnym posiedzeniu:

1. zaproszeni przedstawiciele partnerskiego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego:

Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski – Józef Gisman,

Wicestarosta  – Marek Matczak,

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Jerzy Pałas,

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Stefan Wałach,

2. przedstawiciele Powiatu Raciborskiego:

Starosta Raciborski – Adam Hajduk,

Wicestarosta – Andrzej Chroboczek, 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Norbert Parys,

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Brygida Abrahamczyk,

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Adam Wajda, 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego – Norbert Mika,

Sekretarz Powiatu – Beata Bańczyk,

Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej – Grażyna Wójcik.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Starosta  Raciborski  Adam  Hajduk  powitał  przybyłych  gości  i  przedstawił  planowany 

porządek obrad spotkania.

Rozmowa  rozpoczęła  się  od  możliwości  pozyskiwania  środków  zewnętrznych,  w  tym 

europejskich. Starosta Raciborski przytoczył przykład krajów zachodniej Europy, gdzie ustala 

się priorytety dla każdego regionu i dzieli środki w sposób bezkonkursowy.

W  podobnej  procedurze,  poza  konkursem  subregiony  województwa  śląskiego  podzieliły 

między  siebie  część  pieniędzy  unijnych,  przeznaczonych  dla  województwa  w  programie 

regionalnym  na  drodze  wzajemnych  uzgodnień.  I  tak  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Subregionów przeznaczono do podziału ok. 246 mln Euro, z czego w Programie Rozwoju 

Subregionu  Zachodniego  5  mln  Euro  Powiat  Raciborski  pozyskał  na  odbudowę  Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu.
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Starosta  Kędzierzyńsko-Kozielski  Józef  Gisman  wyraził  ubolewanie  stwierdzając,  

że w województwie opolskim nie ma takich rozwiązań.

Wicestarosta  Andrzej  Chroboczek  zapytał  o  rozwiązania  projektów  stypendialnych  

w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim. W podobny sposób, jak w Powiecie Raciborskim  

–  lista  szczególnie  uzdolnionych  uczniów,  uprawnionych  do  otrzymania  stypendium,  

jest zgłaszana do Marszałka i w procedurze systemowej stypendia będą rozdzielane.

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  Józef Gisman powiedział,  że w ramach ogólnopolskiego 

Programu  Operacyjnego,  Powiatowi  Kędzierzyńsko-Kozielskiemu  udało  się  pozyskać  

ok. 3,2 mln zł na wyposażenie oddziału ratownictwa medycznego.

Starosta Józef Gisman opowiedział również o ciekawym projekcie wartym ok. 1 mld Euro, 

polegającym  na  wykorzystaniu  gazu  dla  energetyki  poprzez  innowacyjną  technologię 

gazowania  węgla,  co  w  efekcie  da  zmniejszenie  emisji  CO2,  uniezależnienie  się  

od importowanego gazu i korzystne połączenie branż energetycznej i chemicznej. Projekt jest 

jednym z 32 projektów  w Polsce, zgłoszonym do realizacji w partnerstwie przez Zakłady 

Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu i Południowy Koncern Energetyczny. Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski  zabiega  u  władz  w  Warszawie  i  Brukseli  o  przyznanie  środków  

na realizację tego projektu.

Następnie  członkowie  obu  zarządów odwiedzili  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu, w tym Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josefa von Eichendorffa, 

dwa  nowe  oddziały  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  –  Geriatryczny i  Neurologiczny  

oraz przygotowywaną nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Raciborzu na Placu Okrzei.

Uzgodnienia:

1. oba  powiaty  będą  informowały  o  ciekawych  kierunkach  kształcenia  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych  nad  którymi  sprawują  nadzór,  np.:  Powiat  Raciborski  będzie 

promował kierunek żeglugi śródlądowej oferowany w kędzierzyńskich szkołach, a Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski kierunki sportowe - lekka atletyka i pływanie, proponowane 

przez raciborskie szkoły,

2. oba  powiaty  będą  informowały  mieszkańców  obu  powiatów o  usługach  zdrowotnych 

świadczonych przez m.in. Oddziały: Geriatryczny i Neurologiczny Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu oraz przez Oddziały: Kardiologiczny i Urologiczny Szpitala Rejonowego  

w Kędzierzynie – Koźlu.

Protokołowała:

Grażyna Wójcik
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II część posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.02.2009r. 

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  107/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.01.2009r. 

2. Informacje nt.:

1) najnowszych danych dot. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim, 

2) działań  zmierzających  do  wzrostu  zatrudnienia,  zwiększenia  potencjału  adaptacyjnego 

przedsiębiorstw  i  ich  pracowników,  poprawy  poziomu  wykształcenia  mieszkańców  

oraz zmniejszenia liczby osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego,  jakie 

zamierza podjąć Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w roku 2009.

3. Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

6. Sprawy bieżące.

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Protokół  Nr  107/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.01.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu 

Edmunda Stefaniaka, prosząc o przedstawienie najnowszych danych dot. stanu bezrobocia  

w Powiecie Raciborskim. 
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Dyrektor  Stefaniak  poinformował,  iż  ogółem na  dzień  31.01.2009r.  zarejestrowanych  jest 

2095 osób  bezrobotnych.  W samym styczniu  b.r.  zarejestrowano  457 osób  bezrobotnych. 

Natomiast  na dzień 31.01.2008r.  zarejestrowanych było 2357 bezrobotnych, a  w miesiącu 

styczniu  2008r.  zarejestrowano  424  bezrobotnych.  Jak  poinformował  Dyrektor  Stefaniak 

najniższe  bezrobocie  zanotowano w październiku  2008r.,  wówczas  zarejestrowanych było 

ogółem  1730  bezrobotnych.  Zdaniem  Dyrektora  dane  dotyczące  liczby  bezrobotnych 

zarejestrowanych w miesiącach luty – marzec b.r. dadzą odpowiedź na pytanie czy Powiat 

Raciborski dotknął kryzys finansowy, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich miesiącach. 

Informacje  nt.  stanu  bezrobocia  w  Powiecie  Raciborskim  stanowią  załącznik  nr  3 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z najnowszymi danymi dot. stanu bezrobocia  

w Powiecie Raciborskim, zobowiązując Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

aby w pierwszym tygodniu danego miesiąca przedstawiał aktualne dane dot. stanu bezrobocia 

w Powiecie Raciborskim.

W dalszej kolejności Dyrektor Stefaniak poinformował, iż stopień wykorzystania środków 

Funduszu  Pracy  w  roku  2008  (z  wyłączeniem  projektów  systemowych  POKL)  

dla  kierowanego  Urzędu  wynosił  94,27%.  Jeśli  chodzi  o  wykorzystanie  dofinansowania  

z Projektów Systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3. PO KL, wynosi ono 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 93,23 %, a przyznana kwota dofinansowania 

opiewa na 1 375 617,00 zł.  

Informacje  nt.  wykorzystania  środków  Funduszu  Pracy  oraz  w  ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał  Ludzki  w 2008r.  przez PUP w Raciborzu stanowią załącznik nr 4  

do protokołu. 

Dyrektor Stefaniak zapewnił, iż w 2009r. PUP będzie czynił starania w kierunku pozyskania 

środków na realizację działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia potencjału 

adaptacyjnego  przedsiębiorstw  i  ich  pracowników,  poprawy  poziomu  wykształcenia 

mieszkańców  oraz  zmniejszenia  liczby  osób  dotkniętych  zjawiskiem  wykluczenia 

społecznego. Podstawowym narzędziem umożliwiającym realizację przedsięwzięć są projekty 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego w 85 % przez 

Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Ponadto  PUP  

w  Raciborzu  będzie  ubiegał  się  o  środki  ze  Śląskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  

w Katowicach oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Jak potwierdził  Dyrektor,  również w 2009r.  Urząd będzie podejmował kolejne inicjatywy 

mające  na  celu  podnoszenie  poziomu  aktywności  zawodowej  mieszkańców  Powiatu 
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Raciborskiego.  W  tym  celu  nawiązał  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi,  

które proponują bezrobotnym kobietom powrót na rynek pracy. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacjami  nt.  działań  zmierzających  

do  wzrostu  zatrudnienia,  zwiększenia  potencjału  adaptacyjnego  przedsiębiorstw  i  ich 

pracowników, poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców oraz zmniejszenia liczby osób 

dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego, jakie zamierza podjąć Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu w roku 2009.

Ad. 3

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda.

Dyrektor Hildebrand przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Raciborzu  oraz  wykaz  potrzeb  w zakresie  pomocy społecznej,  które  stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.

Starosta zwrócił uwagę na konieczność sprawowania nadzoru nad dziećmi przebywającymi 

w rodzinach zastępczych. Celowym byłoby, aby psycholodzy kontaktujący się z rodzinami 

zastępczymi poświęcali więcej uwagi dzieciom przebywającym w tych rodzinach. 

Dyrektor Hildebrand przyznał rację przedmówcy oraz poinformował, iż w 2008r. w ramach 

sprawowania  nadzoru  nad  rodzinami  zastępczymi  PCPR  przeprowadziło  650  wywiadów 

środowiskowych w 116 rodzinach funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  sprawozdanie  z  działalności 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  wykaz  potrzeb  w  zakresie 

pomocy społecznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 24.02.2009r.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.,  który 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.
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Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

24.02.2009r.

Kolejno  Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem Gliwice  w  sprawie  finansowania 

kształcenia  uczniów klas  wielozawodowych z  Zespołu  Szkół  Zawodowych w Raciborzu  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego  

– Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice  

w  sprawie  finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole 

Kształcenia  Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcenia  i  Doskonalenia  Zawodowego  
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w Gliwicach ul. Konarskiego 16 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dot.  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych 

zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały 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  zmiany  uchwały  dot.  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 24.02.2009r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi 

Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu, 

postanawiając,  iż  §  1  ust.  2  otrzyma  brzmienie:  „Spłata  pożyczki  nastąpi  w  terminie  

do 15 grudnia 2009 roku”. 

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 udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2009.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych 

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  

oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu oraz składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ustalenia  dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 
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dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  zaopiniowania  pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  nr  2948S  Ligota  Toszecka  – 

Kotulin w Gminie Toszek.

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

Starosta  poinformował,  iż  pismem  nr  DZ-II/0718-654/1/09  z  dnia  14.01.2009r.  Powiat 

Gliwicki wystąpił o wydanie opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2948S Ligota 

Toszecka –Kotulin kategorii „drogi powiatowej” załączając projekt Uchwały Rady Powiatu 

Gliwickiego oraz załącznik graficzny. Wymieniona droga  znajduje się na terenie w Gminie 

Toszek,  ma  charakter  wybitnie  lokalny  i  nie  styka  się  bezpośrednio  z  układem 

komunikacyjnym  dróg  Powiatu  Raciborskiego.  Pozytywną  opinię  w  tej  sprawie  wyraził 

pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 6

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. powierzenia 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu realizacji wszystkich niezbędnych obowiązków 

Inwestora w zakresie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”. 

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

Starosta  przekazał,  iż  zgodnie  z  wynikami  oceny  merytorycznej  wniosków  na  remont, 

przebudowę,  budowę  dróg  powiatowych  w  Województwie  Śląskim  w  2008r.  zadanie   

pn.  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3504S”  zostało  przyjęte  do  realizacji  w  ramach 

„NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” .

Uchwała Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28.10.2008r. w sprawie ustanowienia Programu 

Wieloletniego  pod  nazwą  „NARODOWY  PROGRAM  PRZEBUDOWY  DRÓG 

LOKALNYCH 2008 – 2011” stanowi, iż rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 

2009r.  powinno  nastąpić  w  terminie  do  31.03.2009r.  W  związku  z  powyższym  w  celu 

realizacji zadania należy m.in. w trybie pilnym przeprowadzić procedurę przetargową celem 

wyłonienia  wykonawcy  robót  zgodnie  z  PZP,  następnie  zawrzeć  umowę  na  wykonanie 
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zadania,  przekazać  plac  budowy,  prowadzić  nadzór  wykonawczy,  dokonać  odbioru  

i rozliczenia zadania z wykonawcą. 

W  związku  z  powyższym,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  powierzył  Powiatowemu 

Zarządowi  Dróg  przy  ul.  1  Maja  3  w  Raciborzu  realizację  wszystkich  niezbędnych 

obowiązków Inwestora  związanych z  realizacją  zadania „Modernizacja  drogi  powiatowej  

nr 3504S” wymaganych obowiązującymi przepisami. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

zatwierdzenia  rocznej  informacji  dot.  zawartych  oraz  kontynuowanych  umów  najmu  

i dzierżaw pomieszczeń w szpitalu w 2008r.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  sprawozdanie  z  zawartych  oraz  kontynuowanych 

umów najmu i dzierżawy pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2008r., złożone 

przez Dyrektora jednostki. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu ze zbytego mienia ruchomego małej wartości  

w roku 2008.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  sprawozdanie  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu o zbyciu mienia ruchomego małej wartości w 2008r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji  Kultury i  Sporu  do  określenia 

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja zawierająca 

liczbę uczniów klas pierwszych z  podziałem na miejsca  zamieszkania oraz średnią ocen  

w/w uczniów z matematyki i języka polskiego za I półrocze.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. liczby uczniów klas pierwszych 

z podziałem na miejsca zamieszkania oraz średnią ocen w/w uczniów z matematyki i języka 

polskiego za I półrocze.

Następnie  Starosta  zapoznał  zebranych  z  protokołem z  kontroli  problemowej  gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  16.12.2008r.  do  31.12.2008r.  w  Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego. 
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W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  26  

do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  16.12.2008r.  do  31.12.2008r.  w  Powiatowym 

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  zaakceptował  projekt  wystąpienia 

pokontrolnego. 

Starosta  przedstawił  prośbę  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w  Raciborzu  dotyczącą  zwiększenia  zaplanowanych  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego 

środków  finansowych  na  zakup  (współfinansowanie  zakupu)  samochodu  pożarniczego  

dla  Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  w Raciborzu  z  kwoty  50.000 zł  

do  kwoty  65.000  zł.  Prośba  ta  podyktowana  jest  znaczącym  wzrostem  kursu  euro  

oraz  zmniejszeniem  dotacji  z  budżetu  centralnego  na  zakup  samochodów  pożarniczych  

w ramach ustawy o modernizacji służb mundurowych. 

Pismo  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby brakująca kwota 15.000 zł na zakup samochodu pożarniczego 

pochodziła ze środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rozdział 

75421  Zarządzanie  kryzysowe,  §  6060  Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek 

budżetowych).

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  prośbę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu dotyczącą zwiększenia 

zaplanowanych  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  środków  finansowych  na  zakup 

(współfinansowanie zakupu) samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu z kwoty 50.000 zł do kwoty 65.000 zł. 

O  powyższym  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  poinformuje 

Komendanta  oraz  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta zaprezentował plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2009r., 

które stanowią załączniki od nr 28 do nr 32 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przekazał  kierownikom  komórek  organizacyjnych  

tut.  Starostwa  plany  pracy  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r., 

zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów (dyspozycja Starosty – 
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symbol  komórki  organizacyjnej  –  przy  poszczególnych  tematach  komisji).  Zakres 

przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo z resortowym Starostą.

Starosta  przekazał,  iż  Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu  Raciborskiego  rozpoczęła  

kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Starosta poinformował, iż zachodzi potrzeba utworzenia w Wydziale Geodezji tut. Starostwa 

stanowiska ds. powiatowego systemu informacji o terenie. Głównymi jego zadaniami byłoby:

1) opracowanie strategii rozwoju Powiatowego Systemu Informacji o Terenie (PSiT),

2) koordynacja  zadań  pomiędzy komórkami  organizacyjnymi  Starostwa  w zakresie  PSiT 

poprzez rozeznanie potrzeb komórek i jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

i szkolenie pracowników w zakresie korzystania z PSiT,

3) administrowanie system informacji przestrzennej oraz jego bazami danych, 

4) aktualizacja danych wspólnych dla różnych użytkowników PSiT. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  utworzenie  stanowiska  ds.  powiatowego 

systemu informacji o terenie w Wydziale Geodezji  Starostwa Powiatowego w Raciborzu,  

co pozwoli na realizację nowego zadania oraz szeroką koordynację zbierania danych z Gmin 

Powiatu Raciborskiego. 

Ad. 7

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXVII/275/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie 

przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.

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

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 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 
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kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/276/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  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.

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

załącznik nr 35 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 XXVII/282/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 

w  Knurowie  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń 

zdrowotnych.

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 36 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 XXVII/279/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r.w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu „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.
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialne za jej realizację.

Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 37 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 Uchwały Nr XXVII/280/2009 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F. Wańka  

na działalność Starosty Raciborskiego.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 38 

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  XVI/143/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  29.01.2008r.  w sprawie  udzielenia 

pożyczki SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie. 

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 39 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  XVIII/173/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  SP  ZOZ  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie. 

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 40 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  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

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

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Blachownia poszkodowanej 

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r. – uzupełnienie. 

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

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Koszęcin poszkodowanej  

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15.08.2008r. – uzupełnienie. 

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 42 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  XXIV/239/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.10.2008r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  PFRON  przeznaczonych  na  realizację  tych  zdań  w  2008r.  

wraz z późniejszymi zmianami – uzupełnienie. 

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 43 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  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały 

XXVI/261/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie. 

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

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 10.02.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.02.2009r. 

3. Informacje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nt. najnowszych danych 

dot. stanu bezrobocia w Powiecie Raciborskim. 

4. Informacje  nt.  wykorzystania  środków  Funduszu  Pracy  oraz  w  ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008r. przez PUP w Raciborzu. 

5. Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu 

wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Gliwice  w  sprawie  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego – Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

10. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot.  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych 

zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – po zmianie. 

13. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2009.
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14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  zaopiniowania  pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2948S Ligota Toszecka – Kotulin w Gminie Toszek.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  powierzenia  Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Raciborzu realizacji wszystkich niezbędnych obowiązków Inwestora 

w zakresie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”. 

23. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  w  sprawie  zatwierdzenia 

rocznej  informacji  dot.  zawartych  oraz  kontynuowanych  umów  najmu  i  dzierżaw 

pomieszczeń w szpitalu w 2008r.

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu ze zbytego mienia ruchomego małej wartości w roku 2008.

25. Karta informacyjna Referatu Edukacji Kultury i Sporu do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja zawierająca liczbę uczniów 

klas pierwszych z podziałem na miejsca zamieszkania oraz średnią ocen w/w uczniów  

z matematyki i języka polskiego za I półrocze.
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26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu.

27. Pismo  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  

nr PTT – 2451/3/2009 z dnia 03.02.2009r. 

28. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2009. 

29. Plan  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  

na rok 2009. 

30. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2009r. 

31. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2009.

32. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009r. 

33. Pismo informujące o kontroli Komisji Rewizyjnej nr BR. 0051-7-1/09 z dnia 04.02.2009r. 

34. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/275/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. 

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.

35. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/276/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego 

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

w Raciborzu.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/282/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej 

przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół 

Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

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

Uchwały  Nr  XXVII/279/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „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 
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Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.

38. Karta  informacyjna  Biura  Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XXVII/280/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

Pana F. Wańka na działalność Starosty Raciborskiego.

39. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XVI/143/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie udzielenia 

pożyczki  SP  ZOZ  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  

– uzupełnienie.

40. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XVIII/173/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wykazu przeznaczonego do zbycia  mienia  ruchomego SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie. 

41. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

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

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Blachownia 

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

– uzupełnienie. 

42. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

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

udzielenia  pomocy finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego dla  Gminy Koszęcin 

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

– uzupełnienie.

43. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIV/239/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  PFRON  przeznaczonych  na  realizację  tych  zdań  w  2008r.  

wraz z późniejszymi zmianami – uzupełnienie.

44. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały 

XXVI/261/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  wyboru 

podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie.
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