
PROTOKÓŁ  NR 137/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29 września 2009r. i w dniu 30 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:

I część – 29.09.2009r. godz. 12.30 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  136/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.09.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

II część – 30.09.2009r. godz. 14.00

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część – 29.09.2009r. 

Ad. 1

Protokół  Nr  136/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  22.09.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Nawiązując  do  ustaleń  z  poprzedniego posiedzenia  Zarządu  w trakcie  którego omawiano 

wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 17.09.2009r., 

zgłoszone  podczas  rozpatrywania  skargi  na  działalność  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego,  
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aby  w  ramach  kontroli,  która  będzie  przeprowadzona  w  Szpitalu  Rejonowym  

w Raciborzu sprawdzić prowadzenie w w/w jednostce rejestru skarg i wniosków. 

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

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

załącznik nr 3 do protokołu.

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.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 29.09.2009r. 

W  trakcie  omawiania  w/w  projektu  uchwały,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Skarbnikowi  Powiatu,  aby  poinformowała  dyrektorów  jednostek,  dla  których  organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  o  obowiązku  uzasadniania  wszelkich  zwiększeń 

dochodów budżetowych. W uzasadnieniu powinno być podawane dokładnie z jakiego tytułu 

dochody są uzyskiwane, w przeciwnym wypadku zmiany nie będą rozpatrywane. 

Ponadto  Zarząd  postanowił,  iż  posiedzeniu  w  dniu  13.10.2009r.  omówi  bieżącą  sytuację 

finansową Powiatu Raciborskiego. 

Ad. 3 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Norberta Parysa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

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

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

Starosta przekazał,  iż w dniu 17.09.2009r. do tut.  Starostwa wpłynęło pismo informujące  

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa 

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu, które odbędzie się  

w dniu 30.09.2009r. o godz. 10.00.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym  Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przeniesienia  uczennicy Katarzyny Łopocz z  klasy I  p  (profil  społeczno – prawny)  

do klasy I m (profil informatyczno – matematyczny).

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  przeniesienie  uczennicy  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  2  w Raciborzu  Katarzyny Łopocz  z  klasy  I  p  (profil  społeczno  

– prawny) do klasy I m (profil informatyczno – matematyczny). 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. sfinansowania z PFOŚiGW usługi zagospodarowania terenu zieleni wokół 

budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  sfinansowanie  z  PFOŚiGW  usługi 

zagospodarowania  terenu  zieleni  wokół  budynków  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu

w wysokości do 20.000 zł.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  

dot.  przygotowania  wspólnie  z  radcą  prawnym  zawiadomienia  do  Sądu  Rejonowego  

w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, iż Zarząd i Rada 

Nadzorcza Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A. nie wykonują ustawowych i statutowych zadań.

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

Starosta  poinformował,  iż  pismem nr  SE-IV-6022/40-11/09 z  dnia 14.09.2009r.  działając  

w imieniu  Powiatu  Raciborskiego zawiadomiono Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, iż Zarząd i Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju 

Rolnictwa   i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu  Raciborskiego  S.  A.  nie  wykonują 

ustawowych i statutowych zadań. Jednocześnie w cyt. wyżej piśmie wniesiono o rozważenie 

możliwości podjęcia działań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu dot. przygotowania wspólnie z radcą prawnym zawiadomienia do Sądu Rejonowego 
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w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, iż Zarząd i Rada 

Nadzorcza Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A. nie wykonują ustawowych i statutowych zadań.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

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

na  wrześniowym  posiedzeniu  krótkiej  informacji  nt.  przeprowadzonych  w  2008r.  

przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  badań  monitoringowych  na  terenie 

powiatu raciborskiego.

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

Starosta poinformował,  iż szczegółowa analiza stanu środowiska w Powiecie Raciborskim 

zostanie przedstawiona na listopadowej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości kartę informacyjną  Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu  dot.  przedstawienia  na  wrześniowym  posiedzeniu  krótkiej  informacji  

nt. przeprowadzonych w 2008r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badań 

monitoringowych na terenie powiatu raciborskiego.

Następnie  Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego  do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu  dot. przygotowania 

szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia kontroli do końca 2009r. wraz z podaniem 

terminów realizacji kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu.

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

Starosta  poinformował,  iż  plan  kontroli  na  2009r.  przewiduje  realizację  13  kontroli 

problemowych obejmujący 5 % wydatków w kontrolowanych jednostkach oraz 1 kontroli 

kompleksowej. Według stanu realizacji  kontroli na dzień 25.09.2009r. do przeprowadzenia 

została kontrola kompleksowa oraz 8 kontroli problemowych. W związku z przedłużającą się 

absencją  chorobową  inspektora  ds.  kontroli  trudne  jest  przedstawienie  szczegółowego 

harmonogramu kontroli. Biorąc pod uwagę ilość niezrealizowanych kontroli oraz ilość dni 

roboczych, które zostały do końca roku, realizacja planu wydaje się zagrożona.

Wobec  powyższego  w  dniu  17.09.2009r.  zawarto  umowę  o  dzieło  nr  OR  1152-8/09  

z  uprawnionym podmiotem zewnętrznym,  obejmującą realizację  kontroli  5% wydatków  

w następujących jednostkach: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespół 
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Szkół  Budowlanych i  Rzemiosł  Różnych w Raciborzu,  Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  nt.  realizacji  planu  kontroli  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w 2009r.

Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  21.09.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 11 do protokołu.,

2. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.09.2009r., 

które stanowią załącznik nr 12 do protokołu,

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  23.09.2009r., 

które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na  wniosek  nr  1,  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  udzielić  odpowiedzi  wnioski  nr  2  i  nr  3,  Kierownikowi  Referatu  Spraw 

Społecznych  przygotować  propozycję  odpowiedzi  na  wniosek  nr  4,  a  Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wniosek nr 5,

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.09.2009r., które stanowią 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  przedstawił  Uchwałę  Nr  4100/III/98/2009  z  dnia  15.09.2009r.  III  Składu 

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  

o  przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  informacji  o  przebiegu  wykonania 

budżetu za I półrocze 2009 roku (kserokopia Uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonej przez Zarząd 

informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2009  roku,  jednakże  w  ocenie 

Składu Orzekającego wskazane byłoby podjęcie działań powodujących zmniejszenie poziomu 

należności  wymagalnych  Powiatu,  szczególnie  że  niedochodzenie  należności  jednostki 

samorządu  terytorialnego  może  skutkować  poniesieniem odpowiedzialności  za  naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przez osoby, które do tej sytuacji dopuściły. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  informację  

nt. stanu należności wymagalnych Powiatu Raciborskiego na dzień 31.10.2009r.
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Następnie Starosta  zapoznał zebranych z  Uchwałą 4100/III/100/2009 z dnia 17.09.2009r.  

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o możliwości  spłaty przez Powiat  Raciborski  kredytu  w kwocie 6.500.000 zł  (kserokopia 

Uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

Skład  Orzekający  RIO  w  Katowicach  wydał  pozytywną  opinię  o  możliwości  spłaty  

przez Powiat Raciborski kredytu w kwocie  6.500.000 zł.

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

proponując wznowienie obrad w dniu 30.09.2009r. godz. 14.00. 

II część – 30.09.2009r. godz. 14.00.

W  drugiej  części  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  uczestniczyli  Członkowie 

Zarządu:  Adam  Hajduk,  Andrzej  Chroboczek,  Norbert  Parys,  Brygida  Abrahamczyk  

i  Adam  Wajda  oraz  Skarbnik  Powiatu  Ewa  Tapper  (za  wyjątkiem  Sekretarza  Powiatu  

Beaty Bańczyk). 

Ad. 1

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 17 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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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 19 do protokołu. 

Omawiając w/w projekt uchwały Skarbnik Powiatu zaprezentowała m.in. pismo Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 

na  przesunięcie  w  planie  finansowym  na  2009r.  kwoty  9.900  zł  z  §  6050  wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych na § 4260 zakup energii, które zabezpieczyłyby wydatki 

do końca b.r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcia, o które wnioskował Dyrektor 

ZSM w Raciborzu. 

Kolejno  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  pismo Dyrektora  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu, który zwraca się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na zakup opału  

o kwotę 42.000 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do w/w prośby Dyrektora, jednocześnie polecił, 

aby  dyrektorzy  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat  Raciborski  planowali  zakupy  opału  (węgla)  w  tych  terminach,  w  których  jest  

on najtańszy.  O powyższym Kierownik Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu poinformuje  

w/w dyrektorów.

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

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

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

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

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 21 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 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Omawiając  w/w  projekt  uchwały  Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  po  przekazaniu 

materiałów na posiedzenie Zarządu, RPI sp. z o. o. w Raciborzu wystąpiło z wnioskiem  

o przekazanie kolejnego środka trwałego, tj. centralnej stacji tlenu. W związku z powyższym 

Zarząd  postanowił,  aby również  w/w środek  trwały znalazł  się  w wykazie  dowodów PT 

przekazywanych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

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

w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił 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 26 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Raciborzu 

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  pierwszy  przetarg  nieograniczony  w  sprawie  sprzedaży 

nieruchomości  położonej  w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5,  w którym ustalono cenę 

wywoławczą w wysokości 9.000.000 zł (dziewięciu milionów złotych), nie wyłonił nabywcy. 

Wobec braku oferentów zasadnym jest obniżenie ceny wywoławczej. Zgodnie z art. 67 ust.2 

pkt  2  ustawy  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami,  cenę  wywoławczą  

w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość rynkowa nieruchomości, 

jednak  nie  niższej  niż  50%  tej  wartości.  W związku  z  powyższym  cenę  wywoławczą  

w  drugim  przetargu  ustalono  w  wysokości  7.200.000,00  zł  (słownie:  siedem  milionów 

dwieście tysięcy złotych 00/100).  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta  przedstawił  wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  

i Współpracy z Zagranicą z dnia 22.09.2009r., które stanowią załącznik nr 30 do protokołu.

Starosta poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu, które miało 

się odbyć w dniu 30.09.2009r. o godz. 10.00 zostało odwołane. 

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  29.09.2009r.  

i w dniu 30.09.2009r. 

2. Tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  29.09.2009r.  

i w dniu 30.09.2009r. 

3. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka 

Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym 

Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

5. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

6. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przeniesienia  uczennicy 

Katarzyny  Łopocz  z  klasy  I  p  (profil  społeczno  –  prawny)  do  klasy  I  m  (profil 

informatyczno – matematyczny).

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

dot. sfinansowania z PFOŚiGW usługi zagospodarowania terenu zieleni wokół budynków 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

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

do określenia realizacji  zalecenia z posiedzenia Zarządu dot.  przygotowania wspólnie  

z  radcą  prawnym  zawiadomienia  do  Sądu  Rejonowego  w  Gliwicach  X  Wydziału 

Gospodarczego  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  iż  Zarząd  i  Rada  Nadzorcza  Agencji 

Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu  Raciborskiego  S.A.  

nie wykonują ustawowych i statutowych zadań.

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

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  dot.  przedstawienia  

na  wrześniowym  posiedzeniu  krótkiej  informacji  nt.  przeprowadzonych  w  2008r.  

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badań monitoringowych na terenie 

powiatu raciborskiego.

10. Karta informacyjna Referatu Kontroli  i  Audytu Wewnętrznego  do określenia realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  dot.  przygotowania  szczegółowego  harmonogramu 
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przeprowadzenia kontroli do końca 2009r. wraz z podaniem terminów realizacji kontroli 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 21.09.2009r.

12. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.09.2009r.

13. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.09.2009r.

14. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.09.2009r.

15. Kserokopia Uchwały Nr 4100/III/98/2009 z dnia 15.09.2009r. III Składu Orzekającego 

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  

przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  

za I półrocze 2009 roku (pismo nr WA-4102/363/2009 z dnia 15.09.2009r.). 

16. Kserokopia  Uchwały  4100/III/100/2009  z  dnia  17.09.2009r.  III  Składu  Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty 

przez Powiat Raciborski kredytu w kwocie 6.500.000zł (pismo nr WA-4102-381/2009  

z dnia 18.09.2009r.). 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

21. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.
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24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego (po zmianie). 

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trybie drugiego 

przetargu  ustnego  nieograniczonego  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  drugiego 

przetargu  ustnego  nieograniczonego  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

z Zagranicą z dnia 22.09.2009r.
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