
PROTOKÓŁ  NR 129/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23 lipca 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  128/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.07.2009r. i w dniu 15.07.2009r.

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  128/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.07.2009r.  

i w dniu 15.07.2009r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu 
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polegających  na  wydzieleniu  i  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Naczyniowej  i  Poradni 

Gastroenterologicznej.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

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

Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej 

i Poradni Gastroenterologicznej oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.08.2009r.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  przy  ul.  Klasztornej  6. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie 

kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  dniu  25.08.2009r.  Ponadto,  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować 

propozycje zmian w budżecie Powiatu, celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 

w/w zamierzenia.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

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

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

Komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w sprawie  powołania  Komisji  konkursowej  

do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.  lecznictwa 

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

Rostka w Raciborzu.

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

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 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 10 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 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wycięcie drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

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

Ad. 4

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot.  podpisania  deklaracji  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Śląski  System  Informacji 

Turystycznej”  prowadzonego  przez  Śląską  Organizację  Turystyczną  

w Katowicach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.3. System informacji turystycznej.

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu 

„Śląski  System  Informacji  Turystycznej”,  oświadczając  zainteresowanie  utworzeniem 

nowego  Punktu  Informacji  Turystycznej  (w  budynku  bramnym  Zamku  Piastowskiego)  

oraz  umiejscowieniem  przed  Zamkiem  infokiosku,  a  jednocześnie  zobowiązując  się  

do zawarcia umowy przedwstępnej z Śląską Organizacją Turystyczną do dnia 30.09.2009r.   

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu dot.  ustalenia 

terminu przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

– Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz na okres od 1 września 2009r. 

do 31 sierpnia 2012r.

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

na przekroczenie ustalonego limitu naboru w klasie matematyczno – fizycznej (Ia) o 1 osobę 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

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

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  zwrócił  się  z  prośbą  

o  wyrażenie  zgody  na  przekroczenie  ustalonego  limitu  naboru  w  klasie  matematyczno  

– fizycznej (Ia) o 1 osobę, tj. z 32 na 33. Dwaj kandydaci, zajmujący na liście 32 i 33 pozycję, 

dysponują identyczną ilością punktów, zarówno z egzaminu gimnazjalnego jak i  również  

za oceny na świadectwie gimnazjalnym.

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  limitu  naboru  w  klasie  matematyczno  

– fizycznej (Ia) o 1 osobę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  zadania pn.  „Demontaż i  unieszkodliwianie  odpadów zawierających 

azbest pochodzących z obiektu budowlanego” dla p. Anny Kasza oraz p. Aliny Jurkowskiej.

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

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  dotacje  ze  środków  finansowych  Funduszu  udzielane  są  na  podstawie  umów 

cywilnoprawnych. W obu przypadkach do podpisania umowy nie doszło, ponieważ z różnych 

przyczyn nie zostały złożone wnioski. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  zadania  pn.  „Demontaż  i  unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest  pochodzących z obiektu budowlanego” dla p.  Anny Kasza 

oraz  p.  Aliny  Jurkowskiej,  ponieważ  -  oprócz  nie  zachowania  wymogów  formalnych 

dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie wcześniejszym niż rozpoczęcie 

robót  -  nie  ma  możliwości  na  etapie  zakończenia  prac  stwierdzenia  autorytatywnie  

i  jednoznacznie,  że wszystkie czynności  związane z  unieszkodliwianiem odpadów zostały 

wykonane prawidłowo.  
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Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Powiatowego  Centrum  Zarządzania 

Kryzysowego dot. przekazania Gminie Nędza syreny elektronicznej DSE-900S 1 komplet  

nr fabryczny 229/2008r.

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

Wydział  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  

w  Katowicach  pismem ZK/II/5241/01/09  z  dnia  5  marca  2009r.  poinformował  Starostę  

o  możliwości  pozyskania  kompletnej  elektronicznej  syreny  alarmowej  nieodpłatnie  

bez  obowiązku zwrotu na potrzeby organizacji i modernizacji systemu ostrzegania ludności. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zwróciło się z prośbą do Komendy PPSP  

w  Raciborzu  o  wyrażenie  opinii  dotyczącej  ustalenia  najbardziej  racjonalnego  miejsca 

montażu syreny. W wyniku poczynionych uzgodnień z gminami ustalono, iż najwłaściwszym 

miejscem  instalacji  będzie  Gmina  Nędza.  Opinię  podzielił  również  Komendant  PPSP  

w Raciborzu. 

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie  zestawu  elektronicznej  syreny 

alarmowej Gminie Nędza na podstawie druku PT. 

Jednakże Zarząd zwrócił uwagę, aby każdorazowo członkiem zespołu przyjmującym sprzęt 

od Wojewody Śląskiego był upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz przedstawiciel zainteresowanej gminy.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  robót  dodatkowych  na  zadaniu  „Modernizacja  drogi  powiatowej  

nr 3504S”.

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Modernizacja 

drogi  powiatowej  nr  3504S”,  do  kwoty 196.012,50zł  (brutto),  jednakże  nie  zaakceptował 

konieczności utwardzenia terenu pomiędzy korytami odwadniającymi a budynkiem RSP płytą 

grubości 26 cm. Wykonanie tego elementu robót należeć powinno do RSP i taką sugestię 

należy przekazać Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie w celu podjęcia stosownych rozmów 

ze Spółdzielnią.

Norbert  Parys  Przewodniczący Komisji  konkursowej  do oceny ofert  złożonych w ramach 

konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  promocji  i  ochrony 

zdrowia poinformował o wynikach konkursu na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia, 

profilaktyka prozdrowotna”.
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W/w informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Zarząd Powiatu 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, i postanowił przyznać dotację Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.

Ad. 5

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIII/333/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/336/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 

budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIII/337/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. w sprawie zawarcia 
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umowy na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków  

w formie weksla „in blanco”.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. --------------------------- 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.07.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.07.2009r.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  

w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

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

i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej.

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

Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  Komisji 

konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  

ds.  lecznictwa  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji  konkursowej  

do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.  lecznictwa 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.
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13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  użyczenia  nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 

drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

17. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot.  podpisania 

deklaracji  przystąpienia do realizacji  projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” 

prowadzonego  przez  Śląską  Organizację  Turystyczną  w  Katowicach.  Projekt  będzie 

współfinansowany z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO 

WSL 2007-2013, Działanie 3.3. System informacji turystycznej.

18. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  ustalenia  terminu 

przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

– Pani Bożenie Chudzińskiej-Latacz.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wyrażenia  zgody  

na  przekroczenie  ustalonego  limitu  naboru  w  klasie  matematyczno-fizycznej  (Ia)  o  1 

osobę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

20. 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” dla p. Anny Kasza 

oraz p. Aliny Jurkowskiej.

21. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot.  przekazania 

Gminie Nędza syreny elektronicznej DSE-900S 1 komplet nr fabryczny 229/2008r.

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”.

23. Informacja  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  do  oceny  złożonych  w  ramach 

konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i  ochrony 

zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna”.

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

Nr  XXXIII/333/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

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

programu inwestycyjnego.
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25. Karta informacyjna  Referatu Inwestycji i  Remontów do określenia realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIII/336/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  w  sprawie 

zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  

pn.  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

przy ulicy Królewskiej 19”. 

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

Nr  XXXIII/337/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  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”. 
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