
PROTOKÓŁ  NR 125/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 czerwca 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  124/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.05.2009r. 

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.

Na wstępie obecni na posiedzeniu Dyrektorzy:  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w  Raciborzu  Jolanta  Rabczuk  oraz  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  

Jerzy Szydłowski podziękowali Zarządowi za wystąpienie z wnioskiem do Rady o nadanie 

w/w odznak „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

Następnie  Dyrektor  Szydłowski  zapoznał  zebranych  z  aktualnym  zakresem  prac 

remontowych prowadzonych na drogach znajdujących się na terenie poszczególnych Gmin 

Powiatu  Raciborskiego.  Z  kolei  Dyrektor  Rabczuk  przekazała  bieżące  informacje   

o działaniach podejmowanych w kierowanej jednostce.
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Ad. 1

Protokół  Nr  124/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26.05.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2008r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy im. dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2008r.  przez  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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 zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie Powiatu 

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

Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Następnie  Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

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

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 18.06.2009r.

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 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. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania 

pn.:  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

przy  ulicy  Królewskiej  19”  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego  wydatkowania 

środków w formie weksla „in blanco”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zawarcia  umowy na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Budowa  sali 

gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie 
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prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Powiatu 

Raciborskiego za 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2008r. oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy Krzanowice  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze  ponadlokalnym  

w  zakresie  rolnictwa  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Zarząd zapoznał się również z projektem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Krzanowice z przeznaczeniem na organizację zadania publicznego o charakterze 

ponadloklanym w zakresie rolnictwa pn.: „Dożynki Powiatowe 2009”. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego w sprawie  ustalenia  trybu 

udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
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Raciborskiego  szkołom  i  placówkom  niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 

prawidłowości  ich  wykorzystywania  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Ad. 3

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 12 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 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.

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

Starosta poinformował, iż zostanie ogłoszony konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego,  tj.  „Organizowanie  i  prowadzenie  zintegrowanych 

działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Środki przeznaczone  

na dofinansowanie realizacji zadania w 2009r. wynoszą 20 00,00 zł. 

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  pomocy  osobom 

niepełnosprawnym.

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

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice”.

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

Następnie  Starosta  przestawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Raciborzu 

Panu Andrzejowi Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu 

„edukacj@  w  szkole  –  kompetencje  nauczycieli  do  kształcenia  multimedialnego  

w  dydaktyce  szkolnej”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty”  konkurs  otwarty nr  1/POKL/9.4/2009 kwalifikacji  zawodowych i 

doradztwo  dla przedsiębiorstw”,  a  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Panu Andrzejowi Brzenczce 

do  wystąpienia  z  wnioskiem o  dofinansowanie  realizacji  projektu  „edukacj@  w  szkole  

– kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach”  Działanie  9.4  „Wysoko  wykwalifikowane  kadry systemu oświaty”  konkurs 

otwarty nr  1/POKL/9.4/2009 kwalifikacji  zawodowych i  doradztwo dla przedsiębiorstw”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania.

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

Kolejno Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia  dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

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

Powiat Raciborski.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.

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

Starosta  przypomniał,  iż  Uchwałą  Nr  XXXII/330/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  26.05.2009r.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  został  upoważniony  do  zbycia 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5 (były szpital).

Przedmiotowa  nieruchomość  zostanie  sprzedana  w  drodze  przetargu  ustnego 

nieograniczonego. Wybór takiej formy zapewnia uzyskanie najkorzystniejszej ceny. Wartość 

rynkowa  przedmiotowej  nieruchomości  została  ustalona  na  kwotę  8.722.800,00zł, 

(słownie:  osiem  milionów  siedemset  dwadzieścia  dwa  tysiące  osiemset  złotych  00/100) 

w tym wartość prawa własności gruntu – 6.270.710,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście 

siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).

Cenę  wywoławczą  ustalono  w  wysokości  9.000.000,00zł  (słownie:  dziewięć  milionów 

złotych 00/100). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji  przetargowej,  w  celu  zbycia  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

Starosta  poinformował,  iż  w/w  komisja  przeprowadzi  czynności  związane  ze  zbyciem 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego (były szpital). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę  w sprawie  powołania  komisji  przetargowej,  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
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Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

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

Starosta  poinformował,  iż  przedmiotem  darowizny  jest  działka  nr  4669/179  (k.  m.  4), 

stanowiąca własność Województwa Śląskiego. Na działce tej znajduje się fragment  obiektu 

budowlanego – łącznika pomiędzy budynkiem szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr  1  w  Raciborzu  a  budynkiem  sali  gimnastycznej.  Obiekt  ten  jest  własnością  Powiatu 

Raciborskiego, a przedmiotowa działka znajduje się we faktycznym posiadaniu w/w szkoły. 

Uchwałą nr 1022/264/III/2009 z dnia  05.05.2009r.  Zarząd Województwa Śląskiego podjął 

decyzję o darowiźnie przedmiotowej działki na rzecz Powiatu Raciborskiego. Koszty nabycia 

w/w nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe poniesie 

Powiat Raciborski. Dodatkowo Powiat Raciborski poniesie koszty podziału geodezyjnego,  

w wyniku którego powstała działka nr 4669/179.

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 Województwa Śląskiego.

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

Ad. 4

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu z posiedzenia w dniu 12.05.2009r. - wszczęcie procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu oraz przedłużenie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. wyraził  zgodę na  wszczęcie  procedury konkursowej  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, 

2. wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz. Decyzja co do okresu na jaki zostanie 

przedłużona w/w funkcja zostanie podjęta przez Zarząd po ogłoszeniu wyników naboru 

do w/w Zespołu. 
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Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. realizacji poleceń Zarządu z posiedzenia w dniu 12.05.2009r. dotyczących: 

1) kryteriów podziału środków finansowych na ucznia korzystającego z zajęć prowadzonych 

przez MDK w Raciborzu, MOS w Raciborzu oraz PPP w Raciborzu, 

2) kalkulacji kosztów kształcenia uczniów w CKP w Raciborzu w rozbiciu na zespoły szkół, 

3) możliwości  i  propozycji  kontroli  w  niepublicznych  placówkach  oświatowych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Na  wniosek  Wicestarosty,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  

w/w karty informacyjnej powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

– Adaptacja  Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez 

zamkowych (zabezpieczenie budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu)”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Starosta przekazał, iż w dniu 25.05.2009r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zamówienia 

pn. „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku 

Piastowskim w Raciborzu - Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgarniczne 

Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  -  etap  I  -  remont  i  adaptacja  budynku  bramnego  

na  centrum  organizacji  imprez  zamkowych  (zabezpieczenie  budynku  bramnego  Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu)”. W przetargu nieograniczonym wpłynęły 3 oferty.  Najniższa 

cena zaoferowana przez Wykonawców wynosi 482 380,13 zł brutto. Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 460 458,23 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  nie  wyraził  zgody  na  zwiększenie  środków  na  realizację 

zamówienia  pn.  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  

na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  –  Adaptacja  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  

na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku 

bramnego na centrum organizacji  imprez  zamkowych (zabezpieczenie  budynku bramnego 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu)” o kwotę 21 921,90 zł (brutto). 
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Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia 

dodatkowych  środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Wykonanie  elewacji  

od  strony  południowej,  wschodniej  i  zachodniej  budynku  głównego  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 przy ulicy K. Wyszyńskiego 3 w Raciborzu”. 

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  01.06.2009r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  na  realizację 

zamówienia  pn.  „Wykonanie  elewacji  od  strony  południowej,  wschodniej  i  zachodniej 

budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ulicy K. Wyszyńskiego 3 

w  Raciborzu”.  W  przetargu  nieograniczonego  wpłynęło  5  ofert.  Wstępna  analiza  ofert 

dokonana  przez  Komisję  przetargową  wskazuje  na  potencjalną  możliwość  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy,  który  zaoferował  cenę  realizacji  zamówienia  

w  wysokości  84 783,34  zł  brutto.  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia  kwotę  84 089,18  zł  brutto.  W związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność 

zwiększenia  zabezpieczenia  środków  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia  o  kwotę 

694,16 zł brutto. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  środków  na  realizację 

zamówienia  pn.  „Wykonanie  elewacji  od  strony  południowej,  wschodniej  i  zachodniej 

budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ulicy K. Wyszyńskiego 3 

w Raciborzu” o kwotę 694,16 zł brutto. Płatne ze środków zabezpieczonych w ramach działu 

801, rozdziału 80120, § 4270. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów dot.  rozliczenia 

robót  na  zadaniu  „Dokończenie  budowy  bloku  operacyjnego  –  pawilonu  J  

wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zawarcie przez RPI sp. z o. o. w Raciborzu 

aneksu nr 5 z wykonawcą robót na zadaniu pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego 

– pawilonu J wraz z zagospodarowaniem terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”, 

tj.  Grupą  3J  z  Warszawy,  w którym zostanie  zaktualizowany zakres  robót,  harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji robót oraz końcowe wynagrodzenie ryczałtowe z uwagą,  

iż ostateczna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty z umowy podstawowej,  

tj.  25 591 296,94  zł.  Ponadto  zobowiązał  Inwestora  Zastępczego,  by  przed  podpisaniem 

aneksu powtórnie zweryfikował zakres robót dodatkowych w zgodności z zapisami umowy 

podstawowej. Zapłata za w/w roboty nastąpi w ramach środków budżetu państwa roku 2009 
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(ze środków przyznanych jako zobowiązania roku 2008) do wysokości przyznanego limitu 

oraz środków własnych Powiatu Raciborskiego 2009r. ujętych w dziale 851, rozdziale 85111, 

§ 6050.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Pełnomocnika  ds.  Zarządzania  Jakością  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja 

o  przeprowadzonych  w  Starostwie  auditach  wewnętrznych  oraz  podjętych  działaniach 

korygujących i zapobiegawczych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  analizą  auditów  wewnętrznych 

przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w I kwartale 2009r. 

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 Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXXII/323/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia  26.05.2009r.  w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem 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 33 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 XXXII/324/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. 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 34 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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXII/325/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. 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 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXII/326/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.05.2009r.  w sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

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

załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/327/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

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

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 26.05.2009r.:

1) Nr  XXXII/328/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu złożonej przez Iwonę Czepczor  

– Dmytrek,    

2) Nr  XXXII/329/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Starosty 

Raciborskiego.

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

do protokołu. 

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 XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXI/317/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie.

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

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca  realizację  w/w Uchwały  stanowi  załącznik  nr  40  do  protokołu  i  znajduje  się

 w teczce nr OR. 0047/09.
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/318/2009 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego” – uzupełnienie.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 41 

do protokołu. 

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 09.06.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.06.2009r. 

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku 

netto.

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

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  

przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zawarcia  umowy  

na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków 

w formie weksla „in blanco”.

9. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2008r.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Krzanowice  na  realizację  zadania 

publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.
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14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy osobom niepełnosprawnym.

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

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  osobom 

niepełnosprawnym.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice”.

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice”.

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Raciborzu  Panu  Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „edukacj@ 

w  szkole  –  kompetencje  nauczycieli  do  kształcenia  multimedialnego  w  dydaktyce 

szkolnej”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działanie  9.4  „Wysoko  wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty” konkurs otwarty nr 1/POKL/9.4/2009  kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Raciborzu  Panu  Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „edukacj@ 

w  szkole  –  kompetencje  nauczycieli  do  kształcenia  multimedialnego  w  dydaktyce 

szkolnej”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działanie  9.4  „Wysoko  wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty” konkurs otwarty nr 1/POKL/9.4/2009  kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.
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22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości 

położonej  w  Raciborzu  przy  ul.  Gen.  J.  Bema  5,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

przetargowej, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  przetargowej,  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  darowizny 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

28. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

z  posiedzenia  w  dniu  12.05.2009r.  -  wszczęcie  procedury  konkursowej  

na  stanowisko  dyrektora  ZSO  Nr  2  w  Raciborzu  oraz  przedłużenie  powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia dodatkowych 

środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa 

Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  –  Adaptacja 

Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  na  Ponadgraniczne  Centrum  Dziedzictwa 

Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji 

imprez  zamkowych  (zabezpieczenie  budynku  bramnego  Zamku  Piastowskiego  

w Raciborzu)”.

30. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia dodatkowych 

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Wykonanie elewacji od strony południowej, 

wschodniej  i  zachodniej  budynku głównego Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr  2  

przy ulicy K. Wyszyńskiego 3 w Raciborzu”. 

31. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  rozliczenia robót  na zadaniu 

„Dokończenie  budowy bloku  operacyjnego  –  pawilonu  J  wraz  z  zagospodarowaniem 

terenu – budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

32. Karta  informacyjna  Pełnomocnika  ds.  Zarządzania  Jakością  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  –  informacja  
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o przeprowadzonych  w Starostwie  auditach  wewnętrznych  oraz  podjętych  działaniach 

korygujących i zapobiegawczych.

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

Nr XXXII/323/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

34. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXII/324/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.05.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

35. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXII/325/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.05.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXII/326/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

37. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXXII/327/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie 

przyjęcia  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Województwa 

Śląskiego.

38. Karta  informacyjna  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.05.2009r.:

1) Nr  XXXII/328/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu złożonej przez Iwonę Czepczor  

– Dmytrek,    

2) Nr  XXXII/329/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Starosty 

Raciborskiego.

39. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXI/317/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 
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Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie.

41. Karta  informacyjna  Biura  Rady do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXXI/318/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  nadania  odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” – uzupełnienie.
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