
PROTOKÓŁ  NR 132/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 25 sierpnia 2009r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  131/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 18.08.2009r. 

2. Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część 

Ad. 1

Protokół  Nr  131/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18.08.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Starosta przedstawił nową wersję informacji nt. zadań realizowanych przy udziale środków 

zewnętrznych,  uwzględniającą  uwagi  zgłaszane  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  nową  wersję  informacji  nt.  zadań 

realizowanych  przy  udziale  środków  zewnętrznych,  uwzględniającą  uwagi  zgłaszane  

na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  nową wersję  tekstu  jednolitego projektu  uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  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 nową wersję tekstu jednolitego projektu 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego  na  2009r.  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.08.2009r.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji i zmiany zasad przeprowadzania  

przez  Oddziały  Wojewódzkie  Funduszu  konkursów  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki 

zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne.

W/w projekt apelu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  o  przygotowanie  w/w apelu  wnioskowali  Członkowie  Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  apelu  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji i zmiany 

zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert o udzielanie 
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świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r.

W dalszej  kolejności  Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. Uchwały Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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.  został  skierowany  do  Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania. Na posiedzeniu 

w  dniu  20.08.2009r.  Rada  Społeczna  przedstawiony  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

zaopiniowała pozytywnie podejmując uchwałę nr 9/VIII/2009.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał, do wiadomości radnych, Uchwałę nr 9/VIII/2009 

Powiatowej  Społecznej  Rady  Do  Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  

z  dnia  20.08.2009r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  na  temat  projektu  Rady  Powiatu 

Raciborskiego 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.

Starosta  przedstawił  informację  dodatkową  do  materiałów  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. przygotowaną przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż w/w informację przygotowano w związku z pytaniami zgłaszanymi  

na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przekazał  do  wiadomości  radnych  informację  dodatkową 

przygotowaną przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu do materiałów na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.08.2009r.

Ad. 4

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. wyrażenia zgody na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: „Modernizacja istniejących 

pomieszczeń  szatni,  węzła  sanitarnego  i  pokoju  trenera  wraz  z  dostosowaniem  
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do  potrzeb  wymogów  sanitarnych  w  istniejącym  budynku  sali  gimnastycznej  ZSOMS  

w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej 19”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził zgodę  na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Modernizacja  istniejących  pomieszczeń  szatni,  węzła  sanitarnego  i  pokoju  trenera  

wraz  z  dostosowaniem  do  potrzeb  wymogów  sanitarnych  w  istniejącym  budynku  sali 

gimnastycznej  ZSOMS  w  Raciborzu  przy  ulicy  Kozielskiej  19”  w  kwocie  21 970,11  zł 

(brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 4270. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  informacji  o  aktualnym  stanie  sprawy  dotyczącej  odzyskania  nieruchomości 

zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.

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

Starosta poinformował, iż:

1) pismem z dnia 07.04.2009r. (odebrane przez Agencję Rozwoju Rolnictwa i  Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskeigo S.A. dnia 15.04.2009r.) została rozwiązana umowa 

najmu nieruchomości z dnia 24.04.2008r. ze skutkiem natychmiastowym,

2) pismami z dnia 07.04.2009r. i  z dnia 17.04.2009r.   ARRiPPRR S.A została wezwana  

do wydania nieruchomości,

3) ARRiPPRR S.A odmówiła wydania nieruchomości,

4) korespondencją wewnętrzną z dnia 05.05.2009r. Referat Gospodarki Nieruchomościami 

zwrócił  się  z  wnioskiem  do  Biura  Obsługi  Prawnej  o  wszczęcie  postępowania 

egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należnej opłaty z tytułu zaległego czynszu najmu 

oraz z  tytułu bezumownego korzystania z  nieruchomości.  Jednocześnie zwrócono się  

z wnioskiem o wniesienie pozwu do sądu o wydanie przedmiotowej nieruchomości.

Jak wynika z informacji uzyskanych z Biura Radców Prawnych Sąd Rejonowy w Raciborzu, 

nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29.07.2009r. nakazał ARRiPPRR 

S.A zapłatę na rzecz Powiatu Raciborskiego kwotę w wysokości 90.540,90 zł z ustawowymi 

odsetkami wraz z kosztami w wysokości 4.732 zł. Następnie przygotowany został kolejny 

pozew  o  zapłatę  obejmujący  kwotę  89 727,92  zł  z  ustawowymi  odsetkami  oraz  pozew  

o wydanie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zintensyfikować  działania  zmierzające  do  odzyskania  nieruchomości  zlokalizowanej  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, w tym wyegzekwowanie należnych opłat z tytułu zaległego 

czynszu  najmu  i  bezumownego  korzystania  z  nieruchomości  oraz  objęcie  przedmiotowej 

nieruchomości  we  władanie.  Informacje  o  postępach  prac  związanych  z  odzyskaniem 

nieruchomości  należy  przekazywać  Członkowi  Zarządu  Panu  Norbertowi  Parysowi,  

który sukcesywnie będzie je przedstawiał Zarządowi. 

Ponadto  Zarząd  polecił,  aby  w  następnej  kolejności  Kierownik  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami opracował i przedstawił koncepcję sposobu wykorzystania, ewentualnego 

alternatywnego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości lub zaproponował sposób 

zadysponowania nią w przypadku odzyskania władania przez właściciela. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  dot.  przygotowania 

wspólnie z radcą prawnym opinii w sprawie należytego zabezpieczenia interesów Powiatu 

Raciborskiego  w  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S.A.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  opinią  radcy  prawnego  Powiat  Raciborski  

jako  akcjonariusz  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S. A. może mieć wpływ na działalność spółki przede wszystkim uczestnicząc 

w obradach walnego zgromadzenia. Stosownie do art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych 

podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielania akcjonariuszom 

informacji na temat spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 

obrad. Akcjonariusze mogą także wybierać członków rady nadzorczej.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa uzupełnić kartę informacyjną realizacji polecenia dotyczącą 

zabezpieczenia interesów Powiatu Raciborskiego w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w szczególności poprzez wskazanie konkretnych 

działań,  jakie  powinien  Zarząd  Powiatu  sukcesywnie  podejmować  w  celu  prawidłowej 

ochrony własnych interesów. 
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Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  17.08.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  

na wnioski nr 2 i nr 3,

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

z Zagranicą z dnia 18.08.2009r., które stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wnioski od nr 2 do nr 4, Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wniosek nr 5, 

a Sekretarzowi Powiatu na wniosek nr 1, 

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  19.08.2009r., 

które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 20.08.2009r., 

które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotować 

odpowiedź na wniosek nr 1, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.08.2009r., które stanowią 

załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotować  projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 2. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować  na  kolejne  posiedzenie  kartę  informacyjną  nt.  aktualnego  etapu  realizacji 

harmonogramu działań związanych z przekazaniem ZSOMS w Raciborzu. 

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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II część 

Ad. 1

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 16 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 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 20 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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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  przyjęcia  informacji  o  przebiegu 

wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 

oświadczeń  woli  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  

w tym m.in. podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją  

i rozliczeniem projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów 

ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w  ramach  Działanie  3.4  Promocja  turystyki  Priorytet  III  Turystyka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych 

z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  w  tym  m.in.  podejmowania  wszelkich 

czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Oaza pereł 

śląskiego  gotyku  –  promocja  markowych  produktów  ziemi  raciborskiej  na  targach 

turystycznych”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 

Działanie  3.4  Promocja  turystyki  Priorytet  III  Turystyka  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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 udzielenia 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 

oświadczeń woli  związanych z  prowadzeniem bieżącej  działalności  powiatu,  w tym m.in. 

podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 

projektu  pt.  „Powiat  raciborski  to  dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1 

Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 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 Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych 

z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  w  tym  m.in.  podejmowania  wszelkich 

czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i  rozliczeniem  projektu  pt.  „Powiat 

raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1  Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata 2007-2013.

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

Wicestarosta  przedstawił  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 28 do protokołu. 

Zarząd postanowił podwyższyć dodatek dla Pani Haliny Wyjadłowskiej  Dyrektora MOW  

w Kuźni Raciborskiej do kwoty 330 zł.

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

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 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  ustalenia  dodatków funkcyjnych  

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.08.2009r. 

3. Nowa wersja informacji nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.

4. Nowa wersja tekstu jednolitego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

5. Projekt  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przez  Narodowy 

Fundusz  Zdrowia  weryfikacji  i  zmiany  zasad  przeprowadzania  przez  Oddziały 

Wojewódzkie  Funduszu  konkursów  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej

 – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne.

6. Karta informacyjna  Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

7. Informacja  dodatkowa  do  materiałów  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.08.2009r. przygotowana przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu.

8. Karta informacyjna  Referatu Inwestycji  i  Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za roboty dodatkowe na zadaniu: „Modernizacja istniejących pomieszczeń szatni, węzła 

sanitarnego i pokoju trenera wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów sanitarnych  

w  istniejącym  budynku  sali  gimnastycznej  ZSOMS  w  Raciborzu  

przy ulicy Kozielskiej 19”.

9. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji o aktualnym 

stanie sprawy dotyczącej odzyskania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 

w Raciborzu.

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

do określenia realizacji  zalecenia z posiedzenia Zarządu dot.  przygotowania wspólnie  

z  radcą  prawnym  opinii  w  sprawie  należytego  zabezpieczenia  interesów  Powiatu 

Raciborskiego  w  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S.A.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 17.08.2009r.

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

z Zagranicą z dnia 18.08.2009r.

13. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2009r.

14. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 20.08.2009r. 

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.08.2009r. 

12



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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  informacji  

o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  informacji  

o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej  

na targach turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach  Działanie  3.4  Promocja  turystyki  Priorytet  III  Turystyka  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

13



pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej  

na targach turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach  Działanie  3.4  Promocja  turystyki  Priorytet  III  Turystyka  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

26. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1 

Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

27. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1 

Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

28. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

29. Po  zmianie,  Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

30. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.
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31. Uchwała Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie ustalenia  dodatków funkcyjnych  

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.
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