
PROTOKÓŁ  NR 111/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26 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:
1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Na wstępie Starosta poinformował, iż wobec konieczności pilnego przyjęcia do Wieloletniego 

Programu  Inwestycyjnego  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2009  –  2011  zadania  

pn. „Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany 

system zarządzania” z uwagi na wynikłą możliwość uzyskania dofinansowania ze środków 

unijnych  na  wykonanie  pozostałego do  realizacji  zakresu  tego  zadania  zachodzi  potrzeba 

podjęcia przez Radę Powiatu Raciborskiego wymaganych uchwał w trybie nadzwyczajnym, 

poza ustalonym harmonogramem odbywania sesji.

Art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowi, iż na wniosek zarządu lub co najmniej  

¼ ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się proponowany 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

W odniesieniu  do  zarządu  wniosek  ten  winien  być  złożony w formie  uchwały podjętej  

w trybie określonym w art. 13 ust.1 w/w ustawy, a więc zwykłą większością w obecności  

co najmniej połowy statutowego składu zarządu. 
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Mając  na  uwadze  powyższe,  Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w trybie nadzwyczajnym. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 2

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 5 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 zwołaną w trybie nadzwyczajnym. 

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 zwołaną w trybie 

nadzwyczajnym. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2009r. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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