
PROTOKÓŁ  NR 116/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 31 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:

I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  115/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 17.03.2009r. 

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  115/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  17.03.2009r.

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 31.03.2009r.

Starosta zaprezentował 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 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  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

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  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r. 

dotyczących  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  przekazanego  pismem  

nr OR. 0174-8/09 z dnia 19.03.2009r. i wprowadzenie nowej wersji w/w projektu uchwały, 

przekazanego w dniu dzisiejszym.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  

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

Raciborski.

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 
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Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 31.03.2009r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 31.03.2009r. zgłosi autopoprawki do:

1. projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej 

wysokości  pożyczek  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  roku 

budżetowym 2009, polegające na tym, iż: 

1) tytuł  otrzymuje  brzmienie:  „w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  pożyczek 

krótkoterminowych  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  roku 

budżetowym 2009”,

2) §  1  otrzymuje  brzmienie:  „Ustala  się  maksymalną  wysokość  pożyczek 

krótkoterminowych  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  roku 

budżetowym 2009, do kwoty 1.000.000 zł”, 

3) zdanie  drugie  uzasadnienia  otrzymuje  brzmienie:  „Ustala  się  maksymalną  wysokość 

pożyczek  krótkoterminowych  udzielanych  przez  Zarząd  w  roku  budżetowym  2009,  

w kwocie do 1.000.000 zł”, 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont 

elewacji  zabytkowego  kościoła  św.  Jerzego  w  Sławikowie  z  wymianą  rynien  

i  odwodnieniem  fundamentów”,  polegającą  na  zastąpieniu  w  uzasadnieniu  projektu 

uchwały słowa: „Sławkowie” słowem: „Sławikowie”. 

Następnie Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot.:

1. propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 3528 S na odcinku od ul. Wesołej 

w miejscowości Pietraszyn do granicy Państwa (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) 

kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej,

2. propozycji  pozbawienia  części  drogi  gminnej  nr  1454035  tj.  odcinka  ul.  Wesołej  

w  miejscowości  Pietraszyn  i  drogi  gminnej  oznaczonej  nr  1454036  tj.  odcinka  

od  skrzyżowania  z  ul.  Wesołą  w  miejscowości  Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą 

wojewódzką nr DW 916 (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) kategorii drogi gminnej 

i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Starosta  poinformował,  iż  Rada  Miejska  w  Krzanowicach  podjęła  Uchwałę  

Nr  XXIII/194/2008  w  dniu  09.12.2008r.  w  sprawie  wystąpienia  do  rady  i  zarządu 

raciborskiego  z  propozycją  zmiany  zaliczenia  dróg  do  odpowiedniej  kategorii  dróg 

publicznych. Uchwałą tą Gmina Krzanowice deklaruje gotowość przejęcia w zarząd części 

drogi powiatowej oznaczonej S 3528 w Pietraszynie tj. odcinka pomiędzy skrzyżowaniem  

z  ul.  Wesołą  a  granicą  Państwa  znajdującego  się  dotychczas  w  zarządzie  Powiatu 

Raciborskiego  i  doprowadzenie  do  zaliczenia  do  kategorii  dróg  gminnych  będących  

w zarządzie gminy Krzanowice oraz przekazania w zarząd Powiatowi Raciborskiemu części 

drogi gminnej oznaczonej nr 1454035 tj. odcinka ul. Wesołej oraz drogi gminnej nr 1454036 

tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Wesołą w Pietraszynie do drogi wojewódzkiej nr DW 916 

i  zaliczenia  ich  do  kategorii  drogi  powiatowej.  Pozytywną  opinię  w  tej  sprawie  wyraził 

pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  pozytywnie  zaopiniował  projekty  uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego:  w  sprawie  pozbawienia  odcinka  drogi  powiatowej  Nr  3528  S  na  terenie 

Powiatu Raciborskiego od ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn do granicy Państwa (gmina 

Krzanowice)  kategorii  drogi  powiatowej oraz w sprawie zaliczenia części  drogi  gminnej  

nr 1454035 tj.  odcinka ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn (Powiat Raciborski) i drogi 

gminnej oznaczonej nr 1454036 tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Wesołą w miejscowości 

Pietraszyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW 916 (Powiat Raciborski) do kategorii 

drogi  powiatowej  oraz  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów zasięgnąć  

w w/w sprawach  opinii  Zarządów Powiatu:  Wodzisławskiego,  Rybnickiego,  Gliwickiego, 

Kędzierzyńsko  –  Kozielskiego,  Głubczyckiego,  Prezydenta  Miasta  Rybnika  i  Gliwic  

oraz Burmistrza Miasta Krzanowice.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

odcinka drogi powiatowej Nr 3528 S od ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn do granicy 

Państwa (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) do kategorii drogi gminnej.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia 

części drogi gminnej nr 1454035 tj. odcinka ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn (Powiat 

Raciborski) i drogi gminnej oznaczonej nr 1454036 tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Wesołą 
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w  miejscowości  Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  nr  DW  916  (Powiat 

Raciborski) kategorii drogi gminnej.

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

Ad. 3

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku 

Prezydenta  Miasta  Racibórz  (nr  IU.VIII.7321-4/21/08)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  

w jednostce strukturalnej Śródmieście i Markowice w Raciborzu.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  w  jednostce  strukturalnej 

Śródmieście i Markowice w Raciborzu w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi 

powiatu, podejmując stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta  Miasta  Racibórz  (nr  IU.VIII.7321-4/23/08)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  

w jednostce strukturalnej Studzienna i Sudół w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  w  jednostce  strukturalnej 

Studzienna i Sudół w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Prezydenta Miasta Racibórz (nr IU.VIII.7321-4/21/08) o uzgodnienie projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego  

w jednostce strukturalnej Śródmieście i Ostróg w Raciborzu.
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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  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  w  jednostce  strukturalnej 

Śródmieście i Ostróg w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku 

Prezydenta  Miasta  Racibórz  (nr  IU.VIII.7321-4/22/08)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  

w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  w  jednostce  strukturalnej 

Śródmieście  w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządowymi  powiatu,  podejmując 

stosowne postanowienie. 

Kserokopia postanowienia w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przyznania  środków z  rezerwy budżetowej  Powiatu  Raciborskiego  kwoty 25.000 zł  

na monitoring Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyznał  Młodzieżowemu  Ośrodkowi  Wychowawczemu  

w Rudach kwotę 25.000 zł  z  rezerwy budżetowej  Powiatu  Raciborskiego na wewnętrzny 

monitoring placówki.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności ośrodków 

interwencji kryzysowej na terenie województwa śląskiego.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  częściowe  sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka 

Interwencji  Kryzysowej  w  Raciborzu  prowadzonego  przez  Stowarzyszenie  PERSONA  

oraz wyraził zgodę na wprowadzenie aneksu do umowy nr ZS. 3052/5/09 z dnia 30.01.2009r., 
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który zobowiązywałby Stowarzyszenie do prowadzenia dodatkowej, przedstawionej w karcie 

informacyjnej, statystyki i składania jej wraz ze sprawozdaniem rocznym z działalności OIK. 

Ponadto postanowił  zaprosić na posiedzenia Zarządu w czerwcu b.r.  podmioty realizujące 

zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej,  tj.  Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz 

Promocji  i  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  oraz  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA”.  O  powyższym  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  poinformuje  

w/w podmioty.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

dot. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2009 

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

projektów  w  ramach  Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, 

Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój 

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

i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty" 

Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 

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

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obecny  na  posiedzeniu  Kierownik  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

Andrzej  Chwalczyk  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  dot.  ubezpieczenia  majątku 

powiatu raciborskiego i ewentualnej zmiany brokera powiatu raciborskiego.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  podjął  decyzję  o  wspólnym  ubezpieczeniu  wszystkich 

jednostek  organizacyjnych  powiatu  (z  wyłączeniem  PZD),  co  poprawi  znacznie  ochronę 

ubezpieczeniową  majątku  powiatu,  zwłaszcza  w  przypadku  placówek  oświatowych. 
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Jednocześnie przyjął prostszą formę rozliczenia, tj. opłacenie całości ubezpieczenia z budżetu 

Starostwa.

Mając  na  uwadze,  iż  usługi  brokerskie  cechują  się  bardzo  szerokim  zakresem  działań,  

od  przeprowadzenia  analizy  ubezpieczeniowej,  poprzez  wycenę  majątku  i  przygotowanie 

dokumentacji  przetargowej  aż po udział  w likwidacji  ewentualnych szkód,  dlatego jakość 

tych usług najlepiej ocenić w trakcie bieżącej współpracy. Za utrzymaniem obecnego brokera 

przemawia  fakt,  iż w  przeciągu  ostatnich  dwóch  lat  należycie  wywiązywał  się  ze  swych 

obowiązków a więc jest instytucją sprawdzoną. W związku z powyższym Zarząd postanowił 

kontynuować  współpracę  z  kancelarią  Maximus  Broker,  jeżeli  natomiast  jakość 

świadczonych  usług  pogorszy  się  lub  pojawią  się  inne  trudności  –  ponownie  rozważy 

możliwość zmiany brokera.

Starosta poinformował, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów złożył sprawozdanie ze swej 

działalności za 2008r., które stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł uwag, co do działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Raciborzu za 2008r. 

Starosta omówił:

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

z  Zagranicą  z  dnia  24.03.2009r.,  które  stanowią  załącznik  nr  22  do  protokołu.  

Zarząd  polecił  Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  udzielić  odpowiedzi  

na wniosek nr 1,

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  25.03.2009r.,  

które  stanowią  załącznik  nr  23  do  protokołu.  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Spraw Społecznych  udzielić  odpowiedzi  na  wnioski  od  nr  1  do  nr  2.  Zarząd  przyjął 

sugestię  w/w  Komisji,  która  negatywnie  zaopiniowała  wniosek  Dyrektora  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu,  aby  badanie  ciężarnych  na  „przeciwciała  anti-HIV” 

wykonywano dla mieszkanek innych powiatów, które zgłoszą się do porodów w Szpitalu,

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  z  dnia  26.03.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 24 do protokołu,

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  27.03.2009r., 

które  stanowią  załącznik  nr  25  do  protokołu.  Zarząd  polecił  Sekretarzowi  Powiatu 
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udzielić  odpowiedzi  na  wniosek  nr  2,  a  Kierownikowi  Referatu  Spraw Społecznych  

na wniosek nr 3, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30.03.2009r., które stanowią 

załącznik  nr  26  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Sekretarzowi 

Powiatu udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 2.

Starosta poinformował, iż po zapoznaniu się przez Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z  przesłanym  w  wersji  elektronicznej  informatorem  naborowym  do  szkół,  dla  których 

organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  na  rok  szkolny  2009/2010,  został  

on skierowany do druku. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  po  dokonaniu  analizy stanu zatrudnienia  na  2009r.  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz środków finansowych Zakładowego Funduszu 

Świadczeń  Socjalnych  i  uwzględnieniu  zwiększenia  wysokości  podstawowego  odpisu 

przypadającego na jednego zatrudnionego zachodzi potrzeba zwiększenia odpisu na ZFŚS  

(§ 4440). W związku z powyższym Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego 

tut. Starostwa zwrócił się z prośbą o uwzględnienie zwiększenia w rozdziale 75020 § 4440 

o kwotę 13.235 zł ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej na 2009r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  iż do w/w sprawy powróci w momencie kiedy 

podejmować będzie decyzję co do podziału środków pochodzących z nadwyżki budżetowej. 

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 27 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  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 28 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 29 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 30 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. (rezerwa). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 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 32 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 33 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 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu 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 35 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego udzielił pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  
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w  Raciborzu,  ustalając,  iż  spłata  pożyczki  nastąpi  w  terminie  do  15.12.2009r.,  

a oprocentowanie wynosić będzie 1 % w stosunku rocznym. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  Urząd  Gminy  w  Rudniku  zwrócił  się  do  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o poszerzenie łuku drogi powiatowej 3522S Modzurów – Dolędzin, 

z uwagi na liczne apele mieszkańców wsi Modzurów, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

jej użytkowników (pieszych i zmotoryzowanych). Prośba ta została pozytywnie zaopiniowana 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Poszerzenie łuku w/w drogi wymaga nabycia 

prawa własności  działki  nr  217/4 (k.m.1),  obręb Modzurów. Działka ta  stanowi własność 

Skarbu Państwa i  znajduje  się  w zasobie nieruchomości  rolnych Skarbu Państwa,  którym 

włada Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Podmiot ten pismem  

z dnia 17.08.2007r. wyraził wstępną zgodę na nieodpłatne przekazanie w/w działki na rzecz 

Powiatu Raciborskiego. Koszty nabycia w/w nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy 

notarialnej oraz koszty sądowe poniesie Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia listy potencjalnych stypendystów z Powiatu Raciborskiego 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 39 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  zatwierdzenia  listy  potencjalnych 

stypendystów z Powiatu Raciborskiego w celu realizacji projektu „Eurostypendium drogą  

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

stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Starosta poinformował, iż Prezydent Miasta Racibórz zwrócił się z wnioskiem o użyczenie 

działki nr 438/279 (k.m.8) obręb Brzezie, o pow.  0,0017 ha oraz działki nr 466/267 (k.m.8), 

obręb Brzezie, o pow. 0,0017 ha, w związku z planowanym  remontem  ulicy Myśliwca  

i  ulicy  Gawliny.  Użyczane  działki  z  uwagi  na  fakt,  iż  graniczą  bezpośrednio  

z  remontowanymi  ulicami  są  niezbędne  Gminie  Racibórz  do  realizacji  zamierzonej 

inwestycji. Działki te stanowią fragment drogi powiatowej nr  S 3543.

Zgodnie  z  art.  11  ust.  1  ustawy  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami, 

gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego, w tym 

również użyczanie nieruchomości należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

Umowa użyczenia przedmiotowych działek zostanie zawarta na czas określony, tj. do czasu 

zakończenia remontu w/w ulic (wstępnie termin ten ustalono na koniec września  2009r.). 

Gmina  Racibórz  zobowiązała  się  do  ponoszenia  wszelkich  kosztów  wynikających  

z  korzystania  z  w/w działek,  jak  również  do utrzymywania  ich  w czasie  trwania umowy 

użyczenia.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 42 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 31.03.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r. 

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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

5. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

6. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot.:

1) propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 3528 S na odcinku od ul. Wesołej 

w miejscowości Pietraszyn do granicy Państwa (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) 

kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej,

2) propozycji  pozbawienia  części  drogi  gminnej  nr  1454035  tj.  odcinka  ul.  Wesołej  

w  miejscowości  Pietraszyn  i  drogi  gminnej  oznaczonej  nr  1454036  tj.  odcinka  

od  skrzyżowania  z  ul.  Wesołą  w  miejscowości  Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą 

wojewódzką nr DW 916 (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) kategorii drogi gminnej 

i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej.

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

odcinka  drogi  powiatowej  Nr  3528  S  od  ul.  Wesołej  w  miejscowości  Pietraszyn  

do granicy Państwa (Powiat Raciborski Gmina Krzanowice) do kategorii drogi gminnej.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji 

pozbawienia części drogi gminnej  nr 1454035 tj.  odcinka ul.  Wesołej  w miejscowości 

Pietraszyn  (Powiat  Raciborski)  i  drogi  gminnej  oznaczonej  nr  1454036  tj.  odcinka  

od  skrzyżowania  z  ul.  Wesołą  w  miejscowości  Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą 

wojewódzką nr DW 916 (Powiat Raciborski) kategorii drogi gminnej.

9. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-4/21/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 

Śródmieście i Markowice w Raciborzu.

10. Kserokopia postanowienia nr S.A. 0718A-III/10/3/09 z dnia 31.03.2009r.

11. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-4/23/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 

Studzienna i Sudół w Raciborzu.

12. Kserokopia postanowienia nr S.A. 0718A-III/12/3/09 z dnia 31.03.2009r.

13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-4/21/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 

Śródmieście i Ostróg w Raciborzu.

14. Kserokopia postanowienia nr S.A. 0718A-III/9/3/09 z dnia 31.03.2009r.

15. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-4/22/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 

Śródmieście w Raciborzu.

16. Kserokopia postanowienia nr S.A. 0718A-III/10/3/09 z dnia 31.03.2009r.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyznania  środków  

z  rezerwy  budżetowej  Powiatu  Raciborskiego  kwoty  25.000  zł  na  monitoring 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności ośrodków interwencji 

kryzysowej na terenie województwa śląskiego.

19. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  dot.  złożenia  wniosku  

o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  konkursu  nr  1/POKL/9.1.2/2009  na  składanie 

wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych  w  systemie  oświaty"  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans 

edukacyjnych  uczniów z  grup  o  utrudnionym dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  ubezpieczenia 

majątku powiatu raciborskiego i ewentualnej zmiany brokera powiatu raciborskiego.

21. Sprawozdanie  Powiatowego Rzecznika  Konsumentów w Raciborzu za  2008r.  (pismo  

nr ZR. 0716-2/09 z dnia 24.03.2009r.).

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

z Zagranicą z dnia 24.03.2009r.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 25.03.2009r.
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24. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rekreacji z dnia 26.03.2009r.

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2009r.

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30.03.2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa).

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

33. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

34. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

35. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

36. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu.

37. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  darowizny 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

38. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
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39. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  listy 

potencjalnych  stypendystów  z  Powiatu  Raciborskiego  w  celu  realizacji  projektu 

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

edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego.

40. Uchwała  Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zatwierdzenia  listy potencjalnych 

stypendystów z Powiatu Raciborskiego w celu realizacji projektu „Eurostypendium drogą 

do  dyplomu”  w  ramach  Działania  2.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez 

programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

41. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia  nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

42. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
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