
PROTOKÓŁ  NR 135/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 15 września 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. Wizja na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

2. Plan korygujący Szpitala Rejonowego w Raciborzu na rok 2009 – 2010. 

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  134/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 08.09.2009r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  rozpoczęło  się  od  wizji  na  terenie 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach.  W  trakcie  wizyty  stwierdzono,  

iż  prace  remontowo  –  budowlane  Ośrodka  przebiegają  zgodnie  z  planem.  W placówce 

przebywa  obecnie  60  wychowanków,  którzy  nie  sprawią  większych  problemów 

wychowawczych. 
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Ad. 2 

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  

Ryszarda Rudnika oraz Głównego Księgowego Stanisława Muchę. Przypomniał,  iż radni  

na posiedzeniach komisji w czerwcu b.r. zgłosili wniosek, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego 

w  Raciborzu  przedstawił  informację  nt.  dwóch  deficytowych  oddziałów  szpitalnych  

z  podaniem  czy  straty  wynikają  z  przyczyn  wynikających  ze  strony  Szpitala  czy  też 

zewnętrznych  oraz  określił  zasady  restrukturyzacji  i  ewentualnego  wyeliminowania 

zadłużenia oddziałów. Jednym z tych oddziałów, który przynosi największe straty jest Oddział 

Urazowo – Ortopedyczny. 

Dyrektor  Rudnik przekazał,  iż  pogarszająca się  sytuacja  finansowa Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu w 2009r. zmusza do podjęcia działań zmierzających do znacznego obniżenia 

kosztów,  celem  przywrócenia  równowagi  finansowej  Szpitala  w  roku  2010.  Dlatego  też 

opracowano plan korygujący, który składa się z kilku wzajemnie powiązanych przedsięwzięć, 

mających  przynieść  efekt  oszczędności  kosztów  (lub  zwiększenia  przychodów)   

o około 3,5 – 5,0 mln zł w 2010r. 

Plan korygujący Szpitala Rejonowego w Raciborzu na rok 2009 – 2010 stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu. 

Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  jednym  z  założeniem  planu  są  działania  w  celu 

zwiększenie przychodów. Po pierwsze Szpital podejmie kroki zmierzającego do odzyskania 

środków  pieniężnych  zaangażowanych  w  kuracje  onkologiczne  na  Dziennym  Oddziale 

Chemioterapii. Do chwili obecnej kwota roszczeń z tego tytułu przekracza 700 000 zł. Przy 

obecnej tendencji na koniec roku 2009 będzie to ok. 1 000 000 zł. Jak podkreślił Dyrektor są 

dwie możliwości rozwiązania tej sytuacji:

1. praktycznie całkowite wstrzymanie kuracji i przekazanie pacjentów do innych ośrodków 

wskazanych przez NFZ, 

2. zmniejszenie  ilości  kuracji  do  poziomu  finansowania  zgodnego  z  kontraktem  

i wystąpienie na drogę wyegzekwowania należnych kwot od NFZ. 

Dyrektor  opowiedział  się  za  drugim  rozwiązaniem,  dodając,  iż  po  rozmowie  

z przedstawicielami Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach istnieje szansa na odzyskanie 

części  środków  finansowych  za  nadwykonania  świadczeń  medycznych  na  Dziennym 

Oddziale Chemioterapii. 
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Następnie Dyrektor Rudnik poinformował, iż jeśli chodzi o sytuację finansową na Oddziale 

Neurologii to wartość niezapłaconych przez NFZ świadczeń zakwalifikowanych jako ratujące 

życie  przekroczyła  kwotę  1 500 000  zł.  Do  końca  b.r.  będzie  to  ponad  2 000 000  zł. 

Ograniczenie działalności lub zamknięcie Oddziału ze względu na jego specyfikę jest raczej 

niemożliwe.  Konieczne jest  podjecie kroków prawnych w celu wyegzekwowania od NFZ 

tych należności. W chwili obecnej nie można określić dalszej perspektywy funkcjonowania 

Oddziału Neurologii. 

Dyrektor  Rudnik  podkreślił,  iż  konieczna  jest  reorganizacja  Oddziału  Urazowo  

–  Ortopedycznego  i  Izby  Przyjęć,  zgodnie  z  przedstawionymi  Zarządowi  założeniami  

w sierpniu b.r. Przekazał, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwiększenia kontraktu  

na  funkcjonowanie  Oddziału  Urazowo  –  Ortopedycznego.  W  przeszłości  NFZ  

po  przeanalizowaniu  nadwykonań  kontraktu  w  roku  minionym  podnosił  po  negocjacjach 

kontrakt  na  dany  rok,  uwzględniając  część  nadwykonań  w  negocjowanym  kontrakcie, 

ponieważ w latach minionych oraz roku ubiegłym w/w Oddział nie wykonywał nadwykonań 

kontrakt  na  bieżący  rok  się  nie  zwiększył,  a  z  obecnie  posiadanych  informacji  wynika,  

iż ze względu na kryzys ekonomiczny Fundusz nie będzie renegocjował kontraktu. 

W dalszej części Dyrektor poinformował o planowanych zmianach struktury organizacyjnej 

Szpitala  polegających  m.in.  na  likwidacji  Oddziału  Dermatologicznego.  Przypomniał,  

iż  pismo  Dyrektora  NFZ  w  Katowicach  w  sprawie  rozwiązania  umowy  

na  prowadzenie  Oddziału  Dermatologii  w Szpitalu  zostało  skierowane do tut.  Starostwa  

i  przedstawione  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.08.2009r.  

Dyrektor poinformował, iż z uwagi na niespełnienie warunków kontraktowania w zakresie 

dermatologia – wenerologia w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu proponuje, aby udzielanie 

świadczeń w tym zakresie odbywało się na innych oddziałach, celem zapewnienia leczenia 

mieszkańcom Powiatu  Raciborskiego.  Według  informacji  przedstawionej  przez  Dyrektora 

Szpitala  po  rozwiązaniu  umowy  za  porozumieniem  stron  na  dzień  30.09.2009r.  

na  początku  października  b.r.  zostaną  podjęte  renegocjacje  ze  Śląskim Oddziałem NFZ  

w  Katowicach  w  celu  zwiększenia  kontraktu  na  Oddziałach:  Chirurgii  i  Chorób 

Wewnętrznych  w  wysokości  kontraktu  dermatologii.  Jak  dodał  Dyrektor  dotychczas 

zatrudnieni  specjaliści  dermatologii  oprócz  prowadzenia  „swoich”  pacjentów pracowaliby 

jako  konsultanci  dla  innych  oddziałów.  Efekt  finansowy  takiej  operacji  to  oszczędność 

400 000 zł rocznie. 
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Kolejnym  elementem  planu  korygującego  jest  połączenie  oddziałów  wewnętrznych

 I i II w jeden, zlokalizowany na jednym piętrze bloku łóżkowego. Ponadto zakładana jest 

zmiana funkcjonowania Oddziałów: Laryngologicznego i Okulistycznego na tryb planowy. 

Następnie Dyrektor Rudnik poinformował o zmianach kadrowo – płacowych ujętych w planie 

restrukturyzacji.  Do  planu  przyjęto,  że  zatrudnienie  w  Szpitalu  zostanie  ograniczone  

o 30 osób. Część redukcji zatrudnienia będzie wynikać ze zmian organizacyjnych. Natomiast 

uzgodnione ze związkami zawodowymi kryteria wyboru pracowników do zwolnień obejmują: 

częstotliwość  absencji  chorobowej  w  ostatnich  3  latach,  kwalifikacje  i  umiejętności 

zawodowe, sytuację socjalną i osiągnięcie wieku emerytalnego. Ponadto w planie założono 

czasowe  zawieszenie  ½ premii  regulaminowej  dla  wszystkich  pracowników,  ograniczenie 

liczby dyżurów lekarskich, wprowadzenie równoważnego czasu pracy lekarzy i brak płatnych 

zejść  po  dyżurze.  Dyrektor  przekazał,  iż  zdaje  sobie  sprawę,  że  punkty planu  dotyczące 

ograniczenia liczby dyżurów lekarskich, wprowadzenia równoważnego czasu pracy lekarzy 

i braku płatnych zejść po dyżurze będą trudne do zrealizowania ze względu na duży opór 

środowiska lekarskiego. Wynika to z faktu, że praca dyżurowa jest obecnie bardzo wysoko 

wyceniona  i  stanowi  często  przeważającą  część  wynagrodzenia  lekarza.  Z  drugiej  strony 

płaca lekarza jest coraz mniej związana z wykonywaniem pracy. Składnik „za gotowość”  

lub za „odpoczynek” stanowi już większość wynagrodzenia lekarza dyżurującego. Dyrektor 

Rudnik  poinformował,  iż  rozpoczął  już  procedurę  uzgodnień  ze  związkami  zawodowymi 

dotyczącą ograniczenia zatrudnienia i  oczekuje,  że w przeciągu 30 dni  zostanie uzyskana 

zgoda w tej sprawie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał  się z planem korygującym Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu  na  rok  2009  –  2010,  w  tym  przede  wszystkim  z  informacją,  iż  z  uwagi  

na niespełnienie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii 

–  wenerologii  nastąpi  rozwiązanie  umowy  z  Śląskim  Oddziałem  NFZ  w  Katowicach  

za  porozumieniem  stron  na  dzień  30  września  2009r.  Zgodnie  z  informacją  Dyrektora  

na początku października 2009r. zostaną podjęte renegocjacje z NFZ w Katowicach w celu 

zwiększenia kontraktu na Oddziały: Chirurgii i Chorób Wewnętrznych w wysokości kontraktu 

dermatologii,  celem zapewnienia  leczenia  mieszkańcom Powiatu  Raciborskiego.  Zdaniem 

Zarządu sprawą nadrzędną jest zapewnienie możliwości leczenia w Szpitalu Rejonowym w 

Raciborzu,  w  związku  z  powyższym  Zarząd  akceptuje  działania  Dyrektora  

pod warunkiem zapewnienia dostępu do świadczeń na tym samym poziomie w sposób ciągły, 

bez żadnych ograniczeń w tej samej ilości jak dotychczas. 
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Pismo w  w/w  sprawie  do  Dyrektora  Śląskiego  Oddziału  NFZ  w Katowicach  przygotuje 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Ad. 3

Protokół  Nr  134/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  08.09.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

załącznik nr 4 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 zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.09.2009r. 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

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

inwestycyjnego, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  w  stosunku  do  projektu  uchwały  omawianego  na  poprzednim 

posiedzeniu dodatkowo ujęto w WPI zmianę wysokości finansowania w latach 2009 i 2010 

ze środków własnych zadania ujętego w pl. 1 pn. „Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej”.

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  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.09.2009r. 
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Ad. 5 

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 6 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 

2009 – 2012”. 

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

Starosta  poinformował,  iż  po  szczegółowym  przeanalizowaniu  przesłanego  projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012” wraz z opinią 

sanitarną  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Katowicach  i  pismem 

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  w  sprawie  uzgodnienia 

odstąpienia  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko 

stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, jak również 

z  „Polityką  Ekologiczną  Państwa”,  „Krajowym  Planem  Gospodarki  Odpadami  2010”  

oraz  „Planem  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2008-2011  

z  perspektywą  do  roku  2015”  przyjętym  Uchwałą  Nr  XXVI/260/2008  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009 – 2012”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania  projektu  aktualizacji  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Kornowac  

na lata 2009-2012”. 

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

6



Starosta przekazał, iż  po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego projektu aktualizacji 

„Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Kornowac  na  lata  2009-2012”  wraz  z  opinią 

sanitarną  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Katowicach  i  pismem 

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  w  sprawie  uzgodnienia 

odstąpienia  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko 

stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, jak również 

z  „Polityką  Ekologiczną  Państwa”,  „Krajowym  Planem  Gospodarki  Odpadami  2010”  

oraz  „Planem  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2008-2011  

z  perspektywą  do  roku  2015”  przyjętym  Uchwałą  Nr  XXVI/260/2008  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kornowac na lata 2009-2012”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia dróg powiatowych nr 1452 O i nr 1474 O na terenie Gminy Bierawa oraz drogi 

nr 1259 O na terenie Gminy Pawłowiczki, kategorii drogi powiatowej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż przedmiotowe drogi mają charakter wybitnie lokalny i służą głównie 

miejscowym potrzebom. Drogi te znajdują się na terenie gmin Bierawa oraz Pawłowiczki  

i  nie  stykają  się  bezpośrednio  z  układem  komunikacyjnym  dróg  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego. Pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraził Powiatowy Zarząd Dróg 

w Raciborzu. 

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

0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zaopiniowania  pozbawienia  dróg 

powiatowych nr  1452 O i  nr  1474 O na  terenie  Gminy Bierawa oraz  drogi  nr  1259 O  

na terenie Gminy Pawłowiczki, kategorii drogi powiatowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 6

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego 

dot. zakupu klimatyzatora do serwerowi w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  swojej 

działalności  wykorzystuje  wewnętrzną  sieć  komputerową,  współpracuje  z  użytkownikami 

zewnętrznymi przekazując zasoby danych w postaci elektronicznej i radiowej.  W związku

 z  tym  do  pracy  posiada  urządzenia  teleinformatyczne,  serwer  wraz  z  urządzeniami 

współpracującymi,  takimi  jak  UPS-y,  switche,  routery  oraz  elektroniczną  centralę 

telefoniczną  PBX/PABX.  Urządzenia  te  wydzielają  podczas  pracy  znaczne  ilości  ciepła,  

a  przy  tym  jednocześnie  wymagają  stabilnych  warunków  cieplnych  i  wilgotnościowych 

określonych  szczegółowo  przez  ich  producentów.  Urządzenia  te  znajdują  się  

w pomieszczeniu  serwerowi  PCZK,  które  jest  nieduże,  bez  okna.  Stąd  wydzielane  przez 

urządzenia  ciepło  nie  może  zostać  odprowadzone  w  sposób  naturalny.  Z  tego  wynika 

konieczność chłodzenia w każdej porze roku. Obecnie zadanie to spełnia klimatyzator MSW 

12-1 ARBN zakupiony w 2004r., który w ostatnim czasie ulega częstym awariom, pomimo 

przeprowadzanych  terminowo przeglądów technicznych i  konserwacji przez specjalistyczny 

serwis.  Niesprawne  działanie  spowodowane  jest  wypracowaniem  zespołów  chłodzących  

z uwagi na długi całodobowy nieprzerwany czas eksploatacji. Biorąc pod uwagę dużą wartość 

sprzętu  teleinformatycznego  i  konieczność  zapewnienia  ciągłości  pracy  systemów 

teleinformatycznych   istnieje  potrzeba  wymiany klimatyzatora,  który zapewni  oszczędną  

a  przede  wszystkim  bezawaryjną  pracę. Szacunkowy  koszt  zakupu  klimatyzatora  

do pomieszczenia serwerowi to ok. 5 000,00 zł netto. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zakup  klimatyzatora  do  serwerowi  

w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  Zakup nastąpi  ze  środków własnych 

Centrum. 

Starosta omówił 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 do potrzeb wymogów sanitarnych 

w istniejącym budynku sali gimnastycznej ZSOMS w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej 19”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 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” do kwoty 9 285,51 zł (brutto). 

Płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 4270. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby 

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  o  wyrażenie  zgody  

na przekroczenie ustalonego limitu miejsc w klasie społeczno – prawnej o 1 osobę. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie liczby osób w klasie pierwszej 

społeczno – prawnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o 1 osobę. 

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. ---------------------------

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.09.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.09.2009r.

3. Plan  korygujący  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  rok  2009  –  2010  

(pismo nr NYF/120/09 z dnia 14.09.2009r.). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012”. 

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kornowac na lata 2009-2012”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kornowac na lata 2009-2012”. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

dróg powiatowych nr 1452 O i nr 1474 O na terenie Gminy Bierawa oraz drogi nr 1259 O 

na terenie Gminy Pawłowiczki, kategorii drogi powiatowej. 

13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  zaopiniowania  pozbawienia  dróg 

powiatowych nr 1452 O i nr 1474 O na terenie Gminy Bierawa oraz drogi nr 1259 O  

na terenie Gminy Pawłowiczki, kategorii drogi powiatowej. 

14. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  dot.  zakupu 

klimatyzatora do serwerowi w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

15. 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 
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sanitarnych  w  istniejącym  budynku  sali  gimnastycznej  ZSOMS  w  Raciborzu  

przy ulicy Kozielskiej 19”. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  o  wyrażenie  zgody  na  przekroczenie 

ustalonego limitu miejsc w klasie społeczno – prawnej o 1 osobę. 
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