
PROTOKÓŁ  NR 114/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 10 marca 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  113/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 04.03.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Protokół  Nr  113/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  04.03.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

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

na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż omawiany projekt uchwały należy skierować, celem zaopiniowania 

do  Wojewody  Śląskiego,  Rad:  Miasta  Racibórz,  Miasta  Kuźnia  Raciborska,  Miasta 

Krzanowice, Gminy Nędza, Gminy Rudnik, Gminy Kornowac, Gminy Pietrowice Wielkie, 

Gminy Krzyżanowice. 

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  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

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

Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej 

i  Poradni  Gastroenterologicznej  oraz  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

przekazać go do właściwych organów, celem zaopiniowania. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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.

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 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  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Ad. 3

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 5 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 budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Omawiając w/w projekt uchwały, Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, iż kierownicy komórek 

organizacyjnych tut.  Starostwa,  mimo początku roku budżetowego,  występują  nagminnie  

o dokonanie zmian w budżecie na 2009r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż jeżeli sytuacja ta będzie miała miejsce w dalszym 

ciągu,  dany kierownik komórki organizacyjnej  będzie osobiście  na posiedzeniach Zarządu 

przedstawiał potrzebę dokonania zmian w przydzielonym budżecie. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

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 – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  w  zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego w zakresie upowszechniania kultury.

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 – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  w  zakresie 

upowszechniania kultury.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu  Organizacyjnego  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej dot. przedłużenia terminu składania wniosków przez studentów – beneficjentów 

ostatecznych  projektu  własnego  Instytucji  Wdrażającej  pn.  „Eurostypendium  drogą  

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

stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 

oraz  powołania  Komisji  Stypendialnej  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji,  weryfikacji 

wniosków i sporządzenia listy stypendystów wraz z listą rezerwową stypendystów.

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  powołania  Komisji  Stypendialnej, 

zwanej dalej  Komisją do rekrutacji  i  weryfikacji  wniosków złożonych w ramach projektu 

„Eurostypendium drogą do dyplomu” oraz sporządzenia listy stypendystów i listy rezerwowej 

stypendystów.

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

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania wniosków przez studentów 

(potencjalnych  stypendystów)  do  23.03.2009r.  projektu  własnego  Instytucji  Wdrażającej  

pn.  „Eurostypendium drogą  do dyplomu” w ramach Działania  2.2  „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w celu zwiększenia szans studentom uczącym się poza 

Powiatem Raciborskim.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego”- Związku Stowarzyszeń w Mikołowie.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  18.03.2009r.  w  Mikołowie,  odbędzie  się  IX  Walne 

Zgromadzenie  Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski  Ogród Botaniczny”.  

W związku z powyższym istnieje potrzeba upoważnienia osoby do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na w/w zgromadzeniu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak  

– Starszemu Specjaliście w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  upoważnienia  do  reprezentowania  Powiatu 

Raciborskiego na IX Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą 

„Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 18.03.2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn.: „IX Targi Ekologiczne 

Ogrzewania – Ciepło przyjazne środowisku”, w ramach, którego przeprowadzony zostanie 

konkurs plastyczny „Kropla wody – kroplą życia”.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  PFOŚiGW 

zadania pn.: „IX Targi Ekologiczne Ogrzewania – Ciepło przyjazne środowisku”, w ramach, 

którego  przeprowadzony  zostanie  konkurs  plastyczny  „Kropla  wody  –  kroplą  życia”  

w wysokości do 7.500 zł.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  wynikami  kontroli  obiektów  o  podstawowym  znaczeniu  

dla  Powiatu  Raciborskiego  za  rok  2008,  przedstawionymi  przez  Państwowego 

Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Katowicach,  stanowiącymi  załącznik  nr  18  

do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  wiadomości  informację  dot.  wyników  kontroli 

obiektów  o  podstawowym  znaczeniu  dla  Powiatu  Raciborskiego,  postanawiając  o  jej 

przekazaniu do Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  problematyką  związaną  z  osiągnięciem 

standardów w dps-ach położonych na terenie Powiatu Raciborskiego, tj. DPS „Różany Pałac” 
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w Krzyżanowicach oraz DPS przy pl. Jagiełły 3 w Raciborzu. Wstępny szacunek kosztów 

na doprowadzenie do standardów obu domów wynosi łącznie ok. 1.100.000 zł. Na w/w cel 

istnieje możliwość pozyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przekazywanej 

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.  Budżet  państwa może dofinansować wspomniane 

zadanie do 50 % jego wartości,  pozostałą część muszą wyasygnować organy prowadzące  

lub  organizacje  prowadzące  domy.  W obecnej  chwili  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego 

zarezerwowanych jest na ten cel 75.000 zł. Powiat Raciborski rozważa możliwość udzielenia 

pomocy finansowej dla w/w dps-ów, zwiększając środki do 200.000 zł. 

Skarbnik  Powiatu  poprosiła  zebranych  o  zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem w wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2008r., które omawiane będzie na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 5

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 XXVIII/283/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  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 19 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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVIII/284/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie 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 20 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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1. Uchwały Nr XXVII/285/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

2. Uchwały  Nr  XXVIII/286/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

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  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w Gliwicach  

ul. Konarskiego 16.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 21 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 Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 24.02.2009r.  w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  powiatu 

raciborskiego.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 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 
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kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVIII/288/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. 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.

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 23 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 XXVIII/289/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie udzielenia 

pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi 

Rejonowemu 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 24 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 XXVIII/290/2009 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność 

Starosty Raciborskiego.

Karta informacyjna Biura Rady 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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/291/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie zamiany 
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nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  i  Gminy 

Racibórz.

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

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  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 Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy Zagranicznej  do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/292/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r.  

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa Śląskiego w celu realizacji  projektu  „Eurostypendium drogą  do dyplomu”  

w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  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  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIX/293/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2009r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  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 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 
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kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXIX/294/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie 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 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  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 – uzupełnienie. 

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 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  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/267/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r.  w sprawie przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa – uzupełnienie. 

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

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

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

Protokołowała:

Magdalena Powązka 

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

obecności:

1. Adam Hajduk 
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2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.03.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.03.2009r. 
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3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  

w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu  

i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

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

na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  w  zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  

w zakresie upowszechniania kultury.

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

na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  w  zakresie 

upowszechniania kultury.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu.
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13. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot.  przedłużenia  terminu  składania  wniosków  przez  studentów  –  beneficjentów 

ostatecznych  projektu  własnego  Instytucji  Wdrażającej  pn.  „Eurostypendium  drogą  

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

programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

2004 – 2006 oraz powołania Komisji Stypendialnej w celu przeprowadzenia rekrutacji, 

weryfikacji  wniosków  i  sporządzenia  listy  stypendystów  wraz  z  listą  rezerwową 

stypendystów.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji  Stypendialnej, 

zwanej dalej Komisją do rekrutacji i weryfikacji wniosków złożonych w ramach projektu 

„Eurostypendium  drogą  do  dyplomu”  oraz  sporządzenia  listy  stypendystów  i  listy 

rezerwowej stypendystów.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego”- Związku Stowarzyszeń w Mikołowie.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak 

–  Starszemu  Specjaliście  w  Referacie  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  upoważnienia  do  reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego na IX Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń 

pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 18.03.2009r. 

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.:  „IX  Targi  Ekologiczne 

Ogrzewania  –  Ciepło  przyjazne  środowisku”,  w  ramach,  którego  przeprowadzony 

zostanie konkurs plastyczny „Kropla wody – kroplą życia”.

18. Wyniki  kontroli  obiektów  o  podstawowym  znaczeniu  dla  Powiatu  Raciborskiego  

za rok 2008, przedstawione przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Katowicach (pismo nr OK.-0611-1/09 z dnia 26.02.2009r.). 

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

Nr  XXVIII/283/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  w  sprawie 

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

programu inwestycyjnego.

20. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVIII/284/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:
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1) Uchwały  Nr  XXVII/285/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

2) Uchwały  Nr  XXVIII/286/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

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  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w Gliwicach  

ul. Konarskiego 16.

22. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  powiatu 

raciborskiego.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVIII/288/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  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.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVIII/289/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  w  sprawie 

udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

25. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XXVIII/290/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na działalność Starosty Raciborskiego.

26. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXVIII/291/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego i Gminy Racibórz.

27. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/292/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. 

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa  Śląskiego  w  celu  realizacji  projektu  „Eurostypendium  drogą 
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do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

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

Nr  XXIX/293/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.02.2009r.  w  sprawie 

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

programu inwestycyjnego.

29. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXIX/294/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.02.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

30. 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  

– uzupełnienie. 

31. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXVI/267/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie 

przyjęcia  darowizny nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu Państwa  

– uzupełnienie. 
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