
PROTOKÓŁ  NR 142/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 3 listopada 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  141/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.10.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

dot. „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za 

lata 2007 – 2008”.

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  141/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.10.2009r.  

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

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, który 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  

w  Raciborzu  przy  ul.  Kozielskiej  19  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

Ad. 3

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  dot.  „Sprawozdania  z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu 

Raciborskiego za lata 2007 – 2008”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. przyjął  przedstawione  przez  cztery  gminy  (Racibórz,  Rudnik,  Kornowac,  Nędza) 

sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami za lata 2007-2008,

2. przyjął i postanowił przekazać na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r. 

oraz Zarządowi Województwa Śląskiego „Sprawozdanie z  realizacji  Planu Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2007-2008”,

3. polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

wystosował  do  pozostałych  gmin  (Krzyżanowice,  Kuźnia  Raciborska,  Krzanowice, 

Pietrowice  Wielkie)  pismo  przypominające  o  obowiązku  sporządzenia  sprawozdania  

z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.
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Ad. 4

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 5 do protokołu. 

W trakcie  omawiania  przedmiotowego  projektu  uchwały,  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła 

pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dotyczące dokonania 

zmian w budżecie jednostki, w tym m.in. zwiększenia budżetu na zakup nowej kserokopiarki. 

Po  analizie,  Zarząd  Powiatu  dokonał  zmian  w  budżecie  PCPR  w Raciborzu  na  2009r.,  

nie wyrażając zgody na zakup kserokopiarki.

Ponadto  Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  

w  Raciborzu  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  jednostki  na  2009r.  związanych  

ze  wzrostem  wynagrodzeń  nauczycieli  i  rozliczeniem  ZFŚS.  Zarząd  wyraził  zgodę  

na dokonanie w/w zmian w budżecie jednostki. 

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

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

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

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

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania nagrody II stopnia dla trenera Piotra Szczeponioka.

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

Starosta poinformował, iż w dniu 30.10.2009r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu Miejski Klub 

Zapaśniczy  „Unia”  Racibórz  o przyznanie  nagrody  dla  trenera  Piotra  Szczeponioka.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę 

mistrzowskie  krajowe  sukcesy  i  uczestnictwo  zawodników  prowadzonych  

przez Piotra Szczeponioka w Mistrzostwach Europy Kadetów w zapasach w stylu klasycznym 

Referat  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  proponuje,  aby  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję 

o przyznaniu nagrody II stopnia  finansowanej z budżetu powiatu dla w/w trenera. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  II  stopnia  

dla trenera Piotra Szczeponioka.

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

3



Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  upoważnienia  

do podpisania umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz do rozliczenia otrzymanej 

dotacji  w  ramach  projektu  „Bezpieczna  i  przyjazna  szkoła.  Wsparcie  działalności 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc dla uczniów, wobec 

których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym  i  działania  zmierzające  do  poprawy  warunków  funkcjonowania  tych 

placówek.”

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach upoważnienia  do podpisania umowy 

z  Ministerstwem  Edukacji  Narodowej  oraz  do  rozliczenia  otrzymanej  dotacji  w  ramach 

projektu  „Bezpieczna i  przyjazna  szkoła.  Wsparcie działalności  młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek 

wychowawczy  w  postaci  umieszczenia  w  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym  

i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek.”

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w ślad za w/w uchwałą udzieli upoważnienia Głównemu 

Księgowemu MOW w Rudach. 

Następnie Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa wniosku o nieodpłatne nabycie przez Powiat 

Raciborski udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po  analizie,  Zarząd  wniósł  uwagi  co  do  tytułu  projektu  uchwały,  brzmienia  §  1  

oraz uzasadnienia, a także uznał ze celowe uzupełnienie projektu o preambułę.

Po zmianie, projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra 

Skarbu Państwa wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Raciborskiego udziałów 

Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa 
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wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Raciborskiego udziałów Skarbu Państwa 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.

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

Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  stanu  należności 

wymagalnych Powiatu Raciborskiego na dzień 30.09.2009r.

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

W uzupełnieniu w/w karty informacyjnej, Wicestarosta Andrzej Chroboczek poinformował, iż 

po  rozmowie  z  radcą  prawnym Lidią  Chrzan  przygotowywane  są  pozwy sądowe,  celem 

rozpoczęcia  procesu  odzyskiwania  należności  wymagalnych  od  byłych  wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. stanu należności 

wymagalnych Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu:

1) zintensyfikować  działania  mające  na  celu  wyegzekwowanie  należności  od  byłych 

wychowanków SOSW w Rudach, poprzez ich skierowanie na drogę sądową, 

2) odnośnie pozostałych dłużników uzupełnić informację o dane dot. etapu prowadzonego 

postępowania zmierzającego do odzyskania należności. Termin – 17.11.2009r. 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.2 

Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  Priorytet  II.  Społeczeństwo  informacyjne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

w  ramach  Działania  2.2  Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  Priorytet  II. 

Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na  lata  2007  –  2013  w  terminie  do  dnia  07.12.2009r.  i  w  przypadku  otrzymania 

dofinansowania  zlecił  realizację  w/w  projektu  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot.  wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  programu 
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„Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy 

jakości usług” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 16 do protokołu. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  iż  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007– 2013 (działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług 

publicznych,  Priorytet  II  Społeczeństwo  informacyjne)  istnieje  możliwość  ubiegania  się  

o  dofinansowanie  rozbudowy  infrastruktury  komputerowej  i  informatycznej  Starostwa. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich upatruje w tym szansę na realizację programu 

„Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy 

jakości  usług”.  Obejmuje  on  kompleksową  modernizację  sprzętu  komputerowego  

oraz przygotowanie nowej strony internetowej BIP. Zakup nowych komputerów i akcesoriów 

pozwoli w pełni wykorzystać zarówno posiadane obecnie aplikacje informatyczne, jaki i te, 

które w najbliższym czasie zostaną wdrożone – elektroniczny obieg dokumentów. Wstępny 

kosztorys  realizacji  tego  zadania  wskazuje,  że  całkowity  koszt  rozbudowy infrastruktury 

zamknie się w kwocie 459 200,- zł, z tego jako wkład własny należy zabezpieczyć 15 % tj. 

68 880,- zł. W ramach tej kwoty przewiduje się:

- zakup 69 stacjonarnych zestawów komputerowych – 241 500,- zł,

- zakup 18 komputerów mobilnych (laptopów) – 63 000,- zł,

- zakup 2 skanerów – 6 000,- zł,

- zakup 16 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner i kserokopiarka) – 56 000,- zł,

- zakup 66 licencji oprogramowania biurowego (MS Office) – 62 700,- zł,

- zakup i wdrożenie nowego systemu BIP – 30 000,- zł.

Dodatkowo  w  kosztach  realizacji  zadania  uwzględnić  należy  koszt  opracowania  studium 

wykonalności do wniosku – ok. 12 000,- zł.

Przedstawiony wyżej  kosztorys  obejmuje  wymianę  wszystkich komputerów za  wyjątkiem 

Wydziału  Geodezji  oraz  części  sprzętu  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  który  jest 

własnością MSWiA. W przypadku wyrażenia zgody na złożenie wniosku konieczne będzie 

zabezpieczenie  wkładu  własnego  w  budżecie  na  2010r.  Koszty  opracowania  studium 

wykonalności  zostałyby  pokryte  w  bieżącym  roku.  Termin  składania  wniosków  

o dofinansowanie upływa z dniem 07.12.2009r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie 

realizacji  programu  „Nowoczesny  urząd  –  informatyzacja  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu w celu poprawy jakości usług” oraz zabezpieczenie wkładu własnego na jego 

realizację.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. analizy 

raportu  z  badań  poziomu  satysfakcji  klienta  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu 

przeprowadzonych  przez  Państwową  Wyższą  Szkołę  Zawodową  w  Raciborzu  

w okresie kwiecień – maj 2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 17 do protokołu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  

w  okresie  kwiecień  –  maj  2009r.  przeprowadziła  badania  poziomu  satysfakcji  klienta 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  Celem badań było stwierdzenie mocnych i  słabych 

stron obsługi klienta oraz w których obszarach należałoby wprowadzić działania naprawcze. 

Łącznie  zebrano  669  ankiet.  Po  przeanalizowaniu  sugestii  zgłoszonych  przez  klientów, 

wybrano  najczęściej  powtarzające  się  oraz  mające  bezpośredni  wpływ  na  pozytywny 

wizerunek tut. Starostwa, które zostały przedstawione w załączniku do niniejszej karty.      

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  analizą  raportu  z  badań  poziomu 

satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przeprowadzonych przez Państwową 

Wyższą  Szkołę  Zawodową  w  Raciborzu  w  okresie  kwiecień  –  maj  2009r.  polecił,  aby 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością przekazał go wszystkim komórkom organizacyjnym 

tut.  Starostwa.  Ponadto zaakceptował przedstawione działania i  inicjatywy w odniesieniu  

do  zgłoszonych  wniosków  i  sugestii  klientów,  polecając  przekazać  je  do  realizacji 

wyznaczonym pracownikom.

Jednocześnie  Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Skarbnika  Powiatu  do  rozeznania  prawnych, 

organizacyjnych  i  technicznych  możliwości  płacenia  kartą  płatniczą  /  kredytową  

przez  klientów  tut.  Starostwa  poprzez  zainstalowanie  terminali  bezpośrednio  

w  wyznaczonych  komórkach  organizacyjnych  bądź  jedynie  w  punkcie  kasowym 

mieszczącym się w budynku tut. Starostwa. Termin – 17.11.2009r. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., bilansu na dzień 30.09.2009r., opisu 

sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala  Rejonowego w Raciborzu na koniec 

września 2009r.,  wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2009r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  iż  do omówienia  karty informacyjnej  Referatu 

Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., 

bilansu na dzień 30.09.2009r.,  opisu sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2009r., wybranych wskaźników statystycznych 
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dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień  30.09.2009r.  powróci  na  kolejnym  posiedzeniu  

w obecności Kierownika Referatu Spraw Społecznych oraz Dyrektora Szpitala.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  informacji  

o środkach finansowych będących w dyspozycji Referatu, które mogą być niewykorzystane 

do końca 2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o środkach finansowych będących 

w dyspozycji Referatu, które mogą być niewykorzystane do końca 2009r.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na  wykonanie  robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Modernizacja  instalacji  elektrycznych  

oraz  roboty  murarskie  i  malarskie  na  II  piętrze  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  

przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Modernizacja  instalacji  elektrycznych  oraz  roboty  murarskie  i  malarskie  na  II  piętrze  

w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu”.  Płatne z działu 854, 

rozdziału 85407, § 4270.

Starosta  przedstawił  wnioski  i  interpelacje  zgłoszone  na  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27.10.2009r., które stanowią załącznik nr 20 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił:  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 

udzielić  odpowiedzi  na  wniosek  nr  1,  Naczelnikowi  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu 

przygotować projekt odpowiedzi na interpelację Radnego Jana Kusego, Sekretarzowi Powiatu 

na  interpelację  Radnego  Krzysztofa  Ciszka,  a  Kierownikowi  Powiatowego  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego na interpelację  Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

Norberta Miki. 

Starosta poinformował, iż w dniu 10.11.2009r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej (w/w informacja Biura Rady stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu). 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż na kolejnym posiedzeniu w dniu 09.11.2009r. 

będzie  omawiany projekt  budżetu  na  2010 rok.  W związku z  powyższym w posiedzeniu 

wezmą udział Kierownicy Referatów: Organizacyjno – Administracyjnego, Edukacji, Kultury 

i  Sportu,  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego,  Referatu  Spraw Społecznych 

oraz Dyrektor PCPR w Raciborzu. 

Ad. 6

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

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

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/358/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.11.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.11.2009r.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  Województwu 

Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza 

Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.

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

dot. „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego 

za lata 2007 – 2008”.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia 

dla trenera Piotra Szczeponioka.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  II  stopnia  

dla trenera Piotra Szczeponioka.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  upoważnienia  do  podpisania 

umowy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej  oraz do rozliczenia otrzymanej  dotacji  

w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc dla uczniów, wobec których sąd 

orzekł  środek  wychowawczy  w  postaci  umieszczenia  w  młodzieżowym  ośrodku 

wychowawczym  i  działania  zmierzające  do  poprawy warunków  funkcjonowania  tych 

placówek.”

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  upoważnienia  do  podpisania 

umowy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej  oraz do rozliczenia otrzymanej  dotacji  

w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc dla uczniów, wobec których sąd 

orzekł  środek  wychowawczy  w  postaci  umieszczenia  w  młodzieżowym  ośrodku 
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wychowawczym  i  działania  zmierzające  do  poprawy warunków  funkcjonowania  tych 

placówek.”

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra Skarbu 

Państwa  wniosku  o  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra Skarbu 

Państwa wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Raciborskiego udziałów 

Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa 

wniosku  o  nieodpłatne  przekazanie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  udziałów Skarbu 

Państwa w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.

14. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. stanu należności wymagalnych Powiatu 

Raciborskiego na dzień 30.09.2009r.

15. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  dot.  wyrażenia  zgody  

na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  Działania  2.2  Rozwój 

elektronicznych  usług  publicznych  Priorytet  II.  Społeczeństwo  informacyjne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

16. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. wyrażenia zgody na 

złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  programu  „Nowoczesny  urząd  

– informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług” 

oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację.

17. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. analizy raportu z badań 

poziomu  satysfakcji  klienta  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  przeprowadzonych 

przez  Państwową  Wyższą  Szkołę  Zawodową  w Raciborzu  w  okresie  kwiecień  –  maj 

2009r.

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. informacji o środkach finansowych 

będących w dyspozycji Referatu, które mogą być niewykorzystane do końca 2009r.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu:  „Modernizacja instalacji  elektrycznych  

oraz  roboty  murarskie  i  malarskie  na  II  piętrze  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  

przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu”.

20. Wnioski  i  interpelacje  zgłoszone  na  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.10.2009r. (pismo nr BR. 0045-8/09 z dnia 02.11.2009r.). 

21. Pismo Biura Rady nr BR. 0058-7-10/09 z dnia 28.10.2009r. 

12



22. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVI/358/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.10.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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