
PROTOKÓŁ  NR 110/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 24 lutego 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:

I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  109/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 17.02.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część 

Ad. 1

Protokół  Nr  109/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  17.02.2009r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2009r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r.

Starosta  przedstawił  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 4 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  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski,  przekazanego  pismem nr  OR.  0174-4/09  z  dnia  11.02.2009r.  i  wprowadzenie 

nowej wersji w/w projektu uchwały, przekazanego w dniu dzisiejszym.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem  Województwa  Śląskiego  w  celu 

realizacji  projektu  „Eurostypendium  drogą  do  dyplomu”  w  ramach  Działania  2.2 

Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne,  Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Starosta  poinformował,  iż  Województwo  Śląskie  otrzymało  dodatkowe  15  mln  zł 

z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Wsparcie  zostanie  przeznaczone  na  realizację 

projektu  wdrażanego  przez  Samorząd  Województwa  Śląskiego  „Eurostypendium  drogą 

do  dyplomu”  w ramach  Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego 

(ZPORR).  Jego  założenia  zostały  przedstawione  reprezentantom  samorządów  powiatów 

ziemskich i grodzkich, w tym Powiatowi Raciborskiemu na spotkaniu w dniu 20.02.2009r. 

Celem samorządu  województwa  jest  realizacja  projektu  w partnerstwie  z  36  powiatami.  

Do 30.06.2009r.  środki  muszą  zostać  rozliczone przez  Urząd  Marszałkowski,  a  następnie 

zrefundowane  przez  Wojewodę  Śląskiego.  Stypendia  mają  być  wypłacane  za  obecny rok 

akademicki  2008/2009,  tj.  przez  9  miesięcy  od  października  2008r.  do  czerwca  2009r. 

Wypłata stypendiów planowana jest na połowę kwietnia b.r., a liczba stypendystów zostanie 

dostosowana  do  potrzeb  zgłaszanych  przez  poszczególne  powiaty.  Według  szacunków 

wsparcie w wysokości ok.350 zł miesięcznie może uzyskać od 6,5 do 9 tys. studentów.

Porozumienie określające szczegółowe zasady współpracy partnerów projektu po uzyskaniu 

pozytywnej oceny merytorycznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zostanie podpisane, 

stanowiąc podstawę do rzeczowej realizacji programu stypendialnego dla studentów Powiatu 

Raciborskiego.

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  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  

z Samorządem Województwa Śląskiego w celu realizacji projektu „Eurostypendium drogą  

do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne,  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż 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  2009r.  został  skierowany  do  Powiatowej  Społecznej  Rady  do  Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych  w  celu  zaopiniowania.  Na  posiedzeniu  w  dniu  18.02.2009r.  Rada 
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Społeczna  przedstawiony  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  zaopiniowała  pozytywnie 

podejmując uchwałę nr 7/VI/2009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, nawiązując do projektu 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,  przekazał,  do  wiadomości  radnych,  Uchwałę  

nr 7/VI/2009 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

z dnia 18.02.2009r. w sprawie wyrażenia opinii na temat w/w projektu uchwały.

Ad. 3

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  powierzenia 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu realizacji wszystkich niezbędnych obowiązków 

Inwestora w zakresie zadań:

1. „Remont  nawierzchni  odcinka  drogi  Pietrowice  Wielkie  –  Pawłów  DP  3504S 

(wyrównanie + warstwa ścieralna 4 cm) o długości ok. 900 mb od DW 416 w kierunku 

Pawłowa”,

2. „Remont  nawierzchni  i  chodników (nakładka  bitumiczna  4  +  2  cm)  ul.  Dworcowej  

w Tworkowie DP 3517S – odcinek o dł. ok. 700 mb”,

3. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3546S (3-krotne powierzchniowe utrwalenie) 

ul. Wyzwolenia w Babicach – odcinek o dł. ok. 750mb”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego  powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 

w  Raciborzu  realizację  wszystkich  niezbędnych  obowiązków  Inwestora  związanych 

z realizacją n/w zadań:

1. Remont nawierzchni odcinka drogi Pietrowice Wielkie – Pawłów DP 3504S (wyrównanie 

+ warstwa ścieralna 4 cm) o długości ok. 900 mb od DW 416 w kierunku Pawłowa”,

2. „Remont  nawierzchni  i  chodników (nakładka  bitumiczna  4  +  2  cm)  ul.  Dworcowej  

w Tworkowie DP 3517S – odcinek o dł. ok. 700 mb”,

3. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3546S (3-krotne powierzchniowe utrwalenie) 

ul. Wyzwolenia w Babicach – odcinek o dł. ok. 750mb”

i przygotowaniem części technicznej do wniosku kredytowego.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo – betonowych 

falistych  z  budynku  przeznaczonego  do  rozbiórki”  dla  „ELBAR –  KATOWICE”  Spółka 

z o. o. ul. Kolejowa 57 w Katowicach, Oddział „CARBON” ul. Stalowa 10 w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Demontaż i utylizacja 

płyt azbestowo – betonowych falistych z budynku przeznaczonego do rozbiórki” dla „ELBAR 

–  KATOWICE”  Spółka  z  o.  o.  ul.  Kolejowa  57  w  Katowicach,  Oddział  „CARBON” 

ul. Stalowa 10 w Raciborzu w wysokości do 2.000 zł.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu – Panu Wojciechowi Janiczko.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

wystosować  pismo  do  Rady  Pedagogicznej  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie pracy obecnego dyrektora, a następnie przygotować 

wniosek – uzgodnienie do Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, celem przedłużenia 

powierzenia  funkcji  dyrektora  Panu  Wojciechowi  Janiczko  na  5  lat,  tj.  od  01.09.2009r.  

do 31.08.2014r.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia 

minimalnej  liczby  punktów  wymaganych  przy  przyjęciu  uczniów  do  szkół  podległych 

Powiatowi  Raciborskiemu  oraz  uwzględnienie  w  zadaniach  naborowych  na  rok  szkolny 

2009/2010  II  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął minimalne ilości punktów niezbędnych przy naborze 

uczniów do szkół  podległych Powiatowi Raciborskiemu oraz uwzględnił  II  Uzupełniające 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. 
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Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  pomocy  społecznej  powołana 

decyzją nr 8/09 z dnia 19.02.2009r.,  na posiedzeniu w dniu 23.02.2009r.,  dokonała oceny 

złożonych ofert.

W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  16.02.2009r.  do  godz.  1530 na  realizację  zadania  

pn.  „Prowadzenie  na  terenie  powiatu  raciborskiego,  w  latach  2009 – 2011,   świetlicy 

dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”  wpłynęły następujące oferty:

1) Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego,

2) Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

Komisja stwierdziła,  iż  złożone oferty spełniają  wymogi  formalne zawarte  w ogłoszeniu  

o konkursie. W wyniku dokonania oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja przyznała 

ofercie  Stowarzyszenia  Persona 60 punktów,  a  ofercie  Stowarzyszenia Tęcza 73 punktów 

na  75 punktów  możliwych  do  uzyskania,  czyli  oferty  spełniły  wymóg  uzyskania  60% 

punktów.  Komisja  proponuje  przyznać  dotację  Stowarzyszeniu  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań publicznych w zakresie 

pomocy  społecznej  i  postanowił  przyznać  dotację  Stowarzyszeniu  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA” na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 

2009-2011, świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. 

W  związku  z  planowanym  na  dzień  10.03.2009r.  otwarciem  świetlicy  dworcowej  

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Zarząd polecił  Kierownikowi Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zaprosić na w/w uroczystość przedstawicieli mediów,  

a Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dyrektorów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

Starosta  przedstawił  analizę satysfakcji  klienta na podstawie ankiet  za II  półrocze 2008r., 

która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  analizę  satysfakcji  klienta  na  podstawie  ankiet  

za II półrocze 2008r. 
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Starosta omówił:

1. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  16.02.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 13 do protokołu, 

2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 17.02.2009r., które stanowią załącznik nr 14 do protokołu, 

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  18.02.2009r., 

które stanowią załącznik nr 15 do protokołu, 

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  z  dnia  19.02.2009r.,  

które  stanowią  załącznik  nr  16  do  protokołu.  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 2. Nawiązując 

do  wniosku  nr  2  Zarząd  rozważa  i  uznaje  za  zasadną  możliwość  finansowania 

współdziałania  sekcji  pływackiej  MKS  –  SMS  „Victoria”  i  Verdohl  w  ramach  stałej 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  i  Märkischer  Kreis,  a  nie  w  drodze  corocznych 

konkursów ofert,

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.02.2009r., które stanowią 

załącznik  nr  17  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2, 

a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wniosek nr 3.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

rozeznał możliwość utworzenia na terenie Powiatu Raciborskiego szkoły rodzenia. 

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

II część 

Ad. 1

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 20 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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany  uchwały  dot.  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 24 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 10.02.2009r. podjął 

Uchwałę  w  sprawie  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania 

budżetu  powiatu  oraz  składania  oświadczenia  woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach 

majątkowych.  W  związku  z  błędem  pisarskim  dokonuje  się  korekty  załącznika  

do w/w Uchwały. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 
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uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż na podstawie w/w uchwały zostanie ogłoszony otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia, tj. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby 

i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników Hospicjum”.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  promocji  i  ochrony 

zdrowia.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia  na  podstawie  przeniesienia  dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starosta  zaproponował,  aby  na  podstawie  przeniesienia  zatrudnić  Panią  Grażynę  Wójcik 

na  stanowisku  dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  z  dniem  01.03.2009r.  na  czas  

nie określony.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zatrudnienia  na  podstawie 

przeniesienia dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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 24.02.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r. 

3. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu 

wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Raciborskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego w celu realizacji 

projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie 

szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne,  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

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

Zarządowi Dróg w Raciborzu realizacji wszystkich niezbędnych obowiązków Inwestora 

w zakresie zadań:

1) „Remont  nawierzchni  odcinka  drogi  Pietrowice  Wielkie  –  Pawłów  DP  3504S 

(wyrównanie + warstwa ścieralna 4 cm) o długości ok. 900 mb od DW 416 w kierunku 

Pawłowa”,

2) „Remont  nawierzchni  i  chodników (nakładka  bitumiczna  4  +  2  cm)  ul.  Dworcowej  

w Tworkowie DP 3517S – odcinek o dł. ok. 700 mb”,

3) „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3546S (3-krotne powierzchniowe utrwalenie) 

ul. Wyzwolenia w Babicach – odcinek o dł. ok. 750mb”.

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo – betonowych 

falistych z budynku przeznaczonego do rozbiórki” dla „ELBAR – KATOWICE” Spółka 

z o. o. ul. Kolejowa 57 w Katowicach, Oddział „CARBON” ul. Stalowa 10 w Raciborzu.

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu dot.  przedłużenia powierzenia 

stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  

– Panu Wojciechowi Janiczko.
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10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia minimalnej liczby 

punktów  wymaganych  przy  przyjęciu  uczniów  do  szkół  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu oraz uwzględnienie w zadaniach naborowych na rok szkolny 2009/2010 

II  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu.

11. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  do  oceny  ofert  złożonych  w  ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

12. Analiza satysfakcji klienta na podstawie ankiet za II półrocze 2008r.

13. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 16.02.2009r.

14. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 17.02.2009r.

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18.02.2009r.

16. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rekreacji z dnia 19.02.2009r.

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.02.2009r.

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu 

oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.
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25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu oraz składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

promocji i ochrony zdrowia.

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia.

28. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia na podstawie 

przeniesienia  dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatrudnienia  na  podstawie 

przeniesienia  dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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