
PROTOKÓŁ  NR 127/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 30 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  126/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 18.06.2009r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  126/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18.06.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

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 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

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 – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Wyszyńskiego 3.

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  powołania  komisji  konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu przy ul. Wyszyńskiego 3.

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

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

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  powołania  komisji  konkursowej  

do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Zarząd zapoznał się również z projektem ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektorów: 

ZSO Nr 2 w Raciborzu i MOW w Rudach. 
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Członek Zarządu Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego  na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

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

Zarząd  postanowił,  iż  Powiat  Raciborski  na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S.A. w Raciborzu w dniu 30.06.2009r. reprezentować będzie Członek Zarządu 

Norbert Parys. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za, 

0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w sprawie  upoważnienia 

Członka  Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odstąpienia 

od odwołania darowizny nieruchomości.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd  postanowił,  iż  odstąpi  od  odwołania  darowizny  dokonanej  aktem  notarialnym  

Rep. A 8197/2004 z dnia 16.12.2004r.,  której  przedmiotem była nieruchomość,  położona  

w  Kuźni  Raciborskiej,  oznaczona  geodezyjnie  jako  działka  nr  1080/2,  k.m.5,  

o  powierzchni  1,7809  ha,  zabudowana  budynkiem  szkoły,  budynkiem  kotłowni,  

sali  gimnastycznej  oraz  magazynami  i  wyrazi  zgodę  na  zbycie  przez  Gminę  Kuźnia 

Raciborska  części  w/w  nieruchomości,  tj.  działki  nr  1080/3  o  powierzchni  0,4682  ha, 

zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 915,80m².  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny 

nieruchomości.

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

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot.  ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia stawek 

czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

do kategorii dróg gminnych.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

dróg położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska do kategorii dróg gminnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 3

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn.: „Edukacja ekologiczna 

mieszkańców Gminy Kornowac”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Gmina  Kornowac  złożyła wniosek  o  przyznanie  dotacji  

na  realizację  zadania  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  oraz  propagowanie  działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.  Z informacji  zawartych we wniosku 
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wynika,  że celem zadania jest  szeroko pojęta  edukacja  ekologiczna mieszkańców regionu 

dotycząca  w szczególności  segregowania  odpadów,  jak  również  ograniczenia  wytwarzania 

odpadów  poprzez  m.in.  używanie  toreb  wielokrotnego  użytku.  Przeprowadzenie  akcji 

edukacyjnej  planowane jest  na miesiąc wrzesień b.r.  Podczas pobierania podatków sołtysi 

wręczać  będą  ulotki  informujące  o możliwościach  segregowania  odpadów  oraz  torby 

ekologiczne.  Realizacja  zadania  planowana  jest  od  01.08.2009r.  do  31.10.2009r.,  a jego 

całkowity  koszt  planowany  jest  na  ok.  6.000,00 zł.  Wnioskodawca  zwraca  się  z prośbą 

o przyznanie dotacji w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, tj. 3.000,00 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  PFOŚiGW 

zadania  pn.:  „Edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Gminy  Kornowac”  w  wysokości  

do 3.000,00 zł. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.:  „Demontaż 

i unieszkodliwienie  odpadów  zawierających  azbest  pochodzących  z obiektu  budowlanego 

położonego w Makowie, Gm. Pietrowice Wielkie, przy ul. Raciborskiej 40”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  PFOŚiGW 

zadania pn.: „Demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących  

z  obiektu  budowlanego  położonego  w  Makowie,  Gm.  Pietrowice  Wielkie,  

przy ul. Raciborskiej 40”  w wysokości do 1.495,00 zł.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. informacji o działaniach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w 2008 roku.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego przyjął  informację  o  działalności  Starostwa Powiatowego  

w  Raciborzu  w  2008  roku  oraz  postanowił  o  jej  zamieszczeniu  na  stronie  Biuletynu 

Informacji Publicznej tut. Starostwa. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  utworzenia 

Centrum Aktywizacji  Zawodowej  i  Lokalnych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  utworzenia  Centrum Aktywizacji 

Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w budynku przy ul. Klasztornej 6. 

Zobowiązał  Dyrektora  PUP  do  skoordynowania  działań  w  celu  pozyskania  środków  

z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  na  utworzenie  CAZ-u.  Ponadto  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  wystąpić  do  wszystkich  Gmin  Powiatu 

Raciborskiego  z  zapytaniem  o  zainteresowanie  utworzeniem  Lokalnych  Punktów 

Informacyjno – Konsultacyjnych na swoim terenie oraz określenie możliwości  stworzenia 

odpowiedniej infrastruktury.

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Powiatowej Rady 

Zatrudnienia  w  Raciborzu,  w  którym  członkowie  Rady  wyrażają  m.in.  swoje  obawy,  

czy  powierzchnia  przydzielona  Powiatowemu Urzędowi  Pracy  w  Raciborzu  w  budynku  

przy ul. Klasztornej 6 pozwoli na sprawne funkcjonowanie.

W/w pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu z wnioskiem Powiatowej Rady Zatrudnienia  

w Raciborzu w sprawie zmiany lokalizacji PUP w Raciborzu stwierdza, iż Rada wykracza 

poza ustawowy zakres swoich zadań, podkreślając, iż sprawy lokalizacji PUP konsultowane 

są na bieżąco i  ustalane z Dyrektorem Urzędu. O powyższym Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych poinformuje Przewodniczącego Rady. 

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

protokołu  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania  projektów  otwartego  konkursu  ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie kultury.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  protokół  Komisji  konkursowej  do  rozpatrywania 

projektów  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  kultury, 

przyznając:

1) Rzymskokatolickiej  Parafii  pw.  WNMP  w  Rudach,  ul.  Cysterska  1  dotację  

w wysokości 4 000 zł na organizację koncertów pt. „Muzyka w Starym Opactwie”, 

2) Rzymskokatolickiej  Parafii  pw.  NSPJ  w  Raciborzu,  ul.  Warszawska  1  dotację  

w wysokości 6.000 zł na organizację XVIII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej 

„Spotkałem Pana”. 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert  złożonych  w  ramach  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  
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w zakresie ochrony przeciwpowodziowej pn. „Przeprowadzenie w 2009r. szkoleń z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej oraz ćwiczenia doskonalącego klasyczne i nowoczesne metody 

poprawiające przeciwpowodziową prewencję miast i wsi”. 

W wyznaczonym terminie,  tj.  do  05.06.2009r.  na  realizację  w/w zadania  wpłynęła  oferta 

Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Raciborzu –  Markowicach,  ul.  Powstańców Śląskich  17.  

W wyniku dokonania  oceny formalnej  Komisja  stwierdziła,  iż  złożona oferta  nie  spełnia 

wymogów formalnych konkursu, tzn. brak harmonogramu planowanych działań z podaniem 

adekwatnych dla danego zadania, terminu i czasu przeprowadzenia szkolenia lub ćwiczeń.  

W  związku  z  powyższym  Komisja  konkursowa  proponuje  nie  przyznać  dotacji  OSP  

w Raciborzu – Markowicach. 

Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej wraz z protokołem z posiedzenia stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  protokołem  Komisji  konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej pn. „Przeprowadzenie w 2009r. szkoleń z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej oraz ćwiczenia doskonalącego klasyczne i nowoczesne metody 

poprawiające przeciwpowodziową prewencję miast i wsi” nie przyznał dotacji Ochotniczej 

Straży Pożarnej  w Raciborzu – Markowicach,  ul.  Powstańców Śląskich 17 na realizację  

w/w zadania. 

Następnie  Starosta  poinformował,  iż  Komisja  konkursowa  do  oceny  ofert  złożonych  

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

i  ochrony  zdrowia  pn.  „Zorganizowanie  min.  3 – dniowego  wyjazdu  szkoleniowo

 – integracyjnego  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  którym  uczestniczyć  będzie

min.  50  osób”  na  posiedzeniu  w  dniu  26.06.2009r.  dokonała  oceny  złożonych  ofert.  

W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  22.06.2009r.  na  realizację  zadania  wpłynęła  oferta 

Stowarzyszenia  Przyjaciół  Człowieka  „TĘCZA”.  Komisja  stwierdziła,  iż  złożona  oferta 

spełnia  wymogi  formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o  konkursie  i  w  związku  z  powyższym 

proponuje przyznać dotację.

W/w  informacja  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  stanowi  załącznik  nr  28  

do protokołu. 

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

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

promocji i  ochrony zdrowia pn. „Zorganizowanie min. 3-dniowego wyjazdu szkoleniowo  

7



–  integracyjnego  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  którym  uczestniczyć  będzie  

min.  50  osób”  i  postanowił  przyznać  dotację  Stowarzyszeniu  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA”. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę zebranym na sytuację finansową Powiatu Raciborskiego, 

w tym m.in.  na  możliwość  niewykonania  dochodów w 2009r.  W związku  z  powyższym 

Zarząd  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  kartę  informacyjną  dot.  analizy 

porównawczej budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2006-2008 z wyszczególnieniem tych 

zadań, w których nastąpił największy wzrost ich finansowania. Termin – sierpień b.r.

Wicestarosta  poinformował  o  zakończeniu  cyklu  naborów  elektronicznych  do  szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ad. 4 

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 XXXIII/331/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 18.06.2009r.  w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/332/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  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.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIII/334/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. 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 31 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  Księgowości  i  Płac  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/338/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Powiatu 

Raciborskiego za 2008r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Księgowości i Płac 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Księgowości i Płac określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 32 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 Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r.:

1. Nr XXXIII/339/2008 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania,

2. Nr  XXXIII/341/2009  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

do  podjęcia  działań  mających  na  celu  przejęcie  przez  Województwo  Śląskie  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
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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 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wstępnie z harmonogramem działań związanych 

z  przekazaniem Województwu Śląskiemu prowadzenia Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  ustalając,  iż  w  dniu  01.07.2009r.  odbędzie  się 

posiedzenie zespołu,  który będzie realizował poszczególne zadania związane z realizacją  

w/w harmonogramu. 

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  XXXIII/335/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Krzanowice  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 

rolnictwa.

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 34 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 XXXIII/342/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. w sprawie odstąpienia 

od odwołania darowizny nieruchomości.

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 35 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 XXXIII/340/2009 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Starostę 

Raciborskiego.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 36 

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

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 30.06.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.06.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Wyszyńskiego 3.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego w sprawie  powołania  komisji  konkursowej  

do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Wyszyńskiego 3.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego w sprawie  powołania  komisji  konkursowej  

do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Starosty 

Raciborskiego  Adama  Hajduka  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.
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13. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  odstąpienia  od odwołania 

darowizny nieruchomości.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny 

nieruchomości.

15. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.

16. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustalenia 

stawek  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

17. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zaopiniowania  propozycji 

zaliczenia  dróg  położonych  na  terenie  Gminy  Kuźnia  Raciborska  do  kategorii  dróg 

gminnych.

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

dróg położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska do kategorii dróg gminnych.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.:  „Edukacja  ekologiczna 

mieszkańców Gminy Kornowac”.

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

dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn.: „Demontaż i unieszkodliwienie 

odpadów  zawierających  azbest  pochodzących  z obiektu  budowlanego  położonego 

w Makowie, Gm. Pietrowice Wielkie, przy ul. Raciborskiej 40”.

23. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. informacji  

o  działaniach  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

w 2008 roku.

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej  i  Lokalnych  Punktów  Informacyjno  –  Konsultacyjnych  przez  Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu.
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25. Pismo Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu z dnia 29.06.2009r. 

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia protokołu Komisji 

konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury.

27. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

28. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia pn. „Zorganizowanie min. 3 – dniowego wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego 

dla zawodowych rodzin zastępczych, w których uczestniczyć będzie min. 50 osób”.

29. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIII/331/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/332/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  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.

31. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/334/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

32. Karta  informacyjna  Referatu  Księgowości  i  Płac  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/338/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Powiatu 

Raciborskiego za 2008r.

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

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r.:

1) Nr XXXIII/339/2008 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania,

2) Nr  XXXIII/341/2009  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

do  podjęcia  działań  mających  na  celu  przejęcie  przez  Województwo  Śląskie  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
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34. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXXIII/335/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Krzanowice  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 

rolnictwa.

35. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXXIII/342/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości.

36. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XXXIII/340/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Starostę Raciborskiego.
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