
PROTOKÓŁ  NR 136/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  135/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 15.09.2009r. 

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  135/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  15.09.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozbawienia 

odcinka  drogi  powiatowej  Nr  3528  S  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  od  ul.  Wesołej  

w  miejscowości  Pietraszyn  do  granicy  Państwa  (gmina  Krzanowice)  kategorii  drogi 

powiatowej, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Starosta poinformował, iż drogę powiatową Nr 3528 S przekazano Starostwu Powiatowemu 

w Raciborzu Protokołem zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu 31.12.1998r.  pomiędzy 

Wojewodą Katowickim a Zarządem Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy 

z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące 

połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin między 

sobą.  Wymieniony odcinek drogi  powiatowej  o przebiegu od ul.  Wesołej  w miejscowości 

Pietraszyn  do  granicy  Państwa  położony  jest  w  całości  w  granicy  Gminy  Krzanowice.  

Ma  ona  charakter  wybitnie  lokalny  i  służy  jedynie  miejscowej  ludności.  Natomiast  

dla  ogólnej  sieci  dróg  powiatowych  nie  ma  on  większego  znaczenia.  Dodatkowo należy 

zaznaczyć, że w/w odcinek drogi nie spełnia kryteriów przypisanych dla dróg powiatowych 

ani warunków technicznych i użytkowania jakim powinny odpowiadać drogi publiczne klasy 

G i Z lub L zgodnie z § 4.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2.03.1999r. 

Jak podkreślił Starosta pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej 

kategorii dróg publicznych następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od dnia 1 stycznia 

następnego roku. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  

–  5  głosami  za,  0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował 

projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  pozbawienia  odcinka  drogi 

powiatowej  Nr 3528 S na terenie  Powiatu Raciborskiego od ul.  Wesołej  w miejscowości 

Pietraszyn  do  granicy  Państwa  (gmina  Krzanowice)  kategorii  drogi  powiatowej  

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

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zaliczenia części drogi gminnej nr 1454035 tj. odcinka ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn 

(Powiat Raciborski) i  drogi gminnej oznaczonej nr 1454036 tj.  odcinka od skrzyżowania  

z ul. Wesołą w miejscowości Pietraszyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW 916 

(Powiat Raciborski) do kategorii drogi powiatowej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  Gmina  Krzanowice  deklaruje  gotowość  przekazania  w  zarząd 

Powiatowi  Raciborskiemu  części  drogi  gminnej  nr  1454035  tj.  odcinka  ul.  Wesołej  

w  miejscowości  Pietraszyn  i  drogi  gminnej  oznaczonej  nr  1454036  tj.  odcinka  

od  skrzyżowania  z  ul.  Wesołą  w  miejscowości  Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą 

wojewódzką nr  DW 916.  Zgodnie  z  art.  6a ust.  1  ustawy z  dnia  21.03.1985r.  o  drogach 
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publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących 

siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin między sobą. Wymienione odcinki 

dróg  położone  są  w  całości  w granicy  Gminy Krzanowice,  poprzez  drogę  wojewódzką  

nr DW 916, stanowią połączenie siedzib gmin między sobą. Dodatkowo należy zaznaczyć,  

że  odcinki  te  spełniają  kryteria  przypisane  dla  dróg  powiatowych  i  warunki  techniczne  

i użytkowania jakim powinny odpowiadać drogi publiczne klasy G i Z lub L zgodnie z § 4.2. 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. 

Jak  dodał  Starosta  pozbawienie  drogi  dotychczasowej  kategorii  i  zaliczenie  jej  do  innej 

kategorii dróg publicznych następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od dnia 1 stycznia 

następnego roku. 

W  związku  z  powyższym,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  

–  5  głosami  za,  0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował 

projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaliczenia części drogi gminnej  

nr 1454035 tj.  odcinka ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn (Powiat Raciborski) i drogi 

gminnej oznaczonej nr 1454036 tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Wesołą w miejscowości 

Pietraszyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW 916 (Powiat Raciborski) do kategorii 

drogi powiatowej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29.09.2009r. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  tekstem  jednolitym  projektu  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 przyjęto do WPI na lata 2009-2011:

1. dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  ul.  Szkolnej  w  Rudniku"  w  celu 

zabezpieczenia wkładu własnego w partnerskim projekcie pn. „Modernizacja ul. Szkolnej  

w Rudniku” na  które  wniosek o  dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011 zamierza złożyć Gmina Rudnik, 

2. dofinansowanie  zadania  pn.   „Przebudowa drogi  gminnej  na Urbanek łączącej  drogi  

powiatowe  w  Owsiszczach  i  Bolesławiu  z  drogą  krajową  w  Tworkowie"  w  celu 

zabezpieczenia  wkładu  własnego  w  partnerskim  projekcie  pn. „Przebudowa  drogi  

gminnej  na  Urbanek  łączącej  drogi  powiatowe  w  Owsiszczach  i  Bolesławiu  z  drogą 
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krajową w Tworkowie"  na  które  wniosek o   dofinansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zamierza złożyć Gmina Krzyżanowice.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu 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. 

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.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Omawiając  w/w  projekt  uchwały,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  nie  wyraził  zgody  

na zmiany w budżecie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr  1 w Raciborzu polegające  

na  przeznaczeniu  kwoty  9.000  zł  na  zakup  wykładziny  podłogowej  do  klas  szkolnych.  

W/w kwota zostanie przeznaczona na zakup energii. 

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

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  użyczenie  pomieszczeń  biurowych  znajdujących  się  w  budynku 

zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Wicestarosta  zaproponował,  aby Zarząd wyraził  zgodę na  użyczenie na czas nieokreślony 

pomieszczeń biurowych,  znajdujących się  w budynku zlokalizowanym na  nieruchomości  

przy Pl. Okrzei 4 stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, dla:

1. Fundacji  na  rzecz  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu – pokój  nr  105,  o  powierzchni 

użytkowej wynoszącej 14,00 m2,
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2. Stowarzyszenia na rzecz Integracji „Podaj Rękę” – pokój nr 13, o powierzchni użytkowej 

wynoszącej 21,40 m2. 

Jak  podkreślił  Wicestarosta  Fundacja  na  rzecz  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu,  której 

Powiat Raciborski jest jednym z założycieli oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj 

Rękę” prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie  promocji  i  ochrony zdrowia 

oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie 

pomieszczeń  biurowych  znajdujących  się  w  budynku  zlokalizowanym  na  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

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

Starosta przekazał, iż realizując Uchwałę Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody Starosty 

Raciborskiego  „Mieszko  AD…”  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej  

i  upowszechniania  kultury  z  późn.  zm.  zachodzi  konieczność  przyjęcia  wzoru  wniosku  

o przyznanie  w/w Nagrody.  Jednocześnie  celowym jest  uchylenie  Uchwały Nr  99/254/04 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2004r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

przyznawania Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

dorocznej  Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

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

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  porozumienia  z  organem prowadzącym co  do  ustalenia  wysokości  opłat  za  posiłki  
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w  stołówce  szkolnej  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  pozytywnie  zaopiniował  wprowadzenie  przez  Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stawki za kolację 

dla wychowanka internatu w kwocie 5,00 zł począwszy od dnia 01.10.2009r.

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

zatrudnienia w administracji o ½ etatu w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia w administracji 

o  ½  etatu  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  podkreślając,  iż  realizacja  

w/w zadań może odbywać się poprzez pozyskanie przez Dyrektora MDK stażysty bądź osoby 

bezrobotnej zatrudnianej w ramach prac interwencyjnych. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW zadania  pn.  „Wymiana 

pokrycia dachu z płyt  azbestowo – cementowych na gont bitumiczny w Szkole Filialnej  

w Bolesławiu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  PFOŚiGW 

zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych na gont bitumiczny 

w Szkole Filialnej w Bolesławiu” w wysokości do 5.000 zł. 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w  dniu  17.09.2009r.,  zgłoszone  podczas  rozpatrywania  skargi  na  działalność  Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W/w wnioski stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił,  aby odpowiedzi na wnioski  z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych.

Następnie Starosta zaprezentował protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  kontroli  dotyczącej  analizy  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2009r. 
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W/w protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  Biura  Rady  dot.  terminów  posiedzeń  komisji 

stałych  Rady  Powiatu  Raciborskiego  zaplanowanych  na  wrzesień  2009r.,  która  stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 5

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/291/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie zamiany 

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz 

– uzupełnienie.

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

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

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

darowizny  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Województwa  Śląskiego  

– uzupełnienie.

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

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  
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do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXXIII/335/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  18.09.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa 

– uzupełnienie.

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

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

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/09.

Protokołowała:

Magdalena Powązka 

8



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 22.09.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.09.2009r.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  pozbawienia  odcinka  drogi 

powiatowej  Nr  3528  S  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  od  ul.  Wesołej  

w  miejscowości  Pietraszyn  do  granicy  Państwa  (gmina  Krzanowice)  kategorii  drogi 

powiatowej.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaliczenia części drogi gminnej 

nr 1454035 tj. odcinka ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn (Powiat Raciborski) i drogi 

gminnej oznaczonej nr 1454036 tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Wesołą w miejscowości 

Pietraszyn  do  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  nr  DW  916  (Powiat  Raciborski)  

do kategorii drogi powiatowej.

5. Tekst  jednolity  projektu  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  wyrażenia  zgody  

na  użyczenie  pomieszczeń  biurowych  znajdujących  się  w  budynku  zlokalizowanym  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie 

pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

10. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzoru  wniosku  

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
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12. Karta  informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  porozumienia z  organem 

prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu dot. zwiększenia zatrudnienia  

w administracji o ½ etatu w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.

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

dot. dofinansowania ze środków PFOŚiGW zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu z płyt 

azbestowo – cementowych na gont bitumiczny w Szkole Filialnej w Bolesławiu”.

15. Wnioski  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  posiedzenia  

w dniu 17.09.2009r. (pismo nr BR. 0053-8/09 z dnia 17.09.2009r.).

16. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

dotyczącej  analizy  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

za I półrocze 2009r. 

17. Informacja  Biura  Rady  dot.  terminów  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowanych  na  wrzesień  2009r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-8/09  

z dnia 17.09.2009r.). 

18. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXVIII/291/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego i Gminy Racibórz – uzupełnienie.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

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

przyjęcia  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Województwa 

Śląskiego – uzupełnienie.

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

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

z  dnia  18.09.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Krzanowice  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 

rolnictwa – uzupełnienie.
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