
PROTOKÓŁ  NR 164/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 kwietnia 2010r.

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  163/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.04.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  163/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.04.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Obecna na posiedzeniu Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 

nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

1



Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2010r.  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.04.2010r. 

Starosta  zaprezentował  nową  wersję  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za  2009  rok  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.04.2010r.

Jednocześnie  Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  wystąpi  do  Przewodniczącego 

Rady z prośbą o wycofanie z porządku obrad omawianych projektów uchwał przekazanych 

pismem  nr  OR.  0714-14/10  z  dnia  15.04.2010r.  i  wprowadzenie  nowych  wersji 

przedmiotowych uchwał. 

Ad. 3

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2010 rok (rezerwa). 

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

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

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

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Inspektor  w Wydziale  Finansowym Dominika  Budzan  omówiła  projekt  uchwały Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2010 rok.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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W trakcie omawiania w/w projektu uchwały, Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z prośbą o wydanie opinii nt. możliwości 

udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora 

finansów  publicznych,  w  tym  osób  fizycznych.  Otrzymaną  odpowiedź  należy  przekazać 

Członkom Zarządu. 

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 na 2010 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  rocznego  planu  finansowego  zadań  z  zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010.

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

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji wydzielonej części zadania „Rodzina, 

ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu 

raciborskiego”.

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

Wicestarosta zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

wydzielonej części zadania „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy 

zastępczej  na terenie powiatu  raciborskiego”.  Poinformował,  iż  celem zadania „Rodzina,  

ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu 

raciborskiego” jest  zwiększenie  skuteczności  różnych form pomocy rodzinom zastępczym 

niespokrewnionym  i  zawodowym  niespokrewnionym  z  dzieckiem  rodzinom  zastępczym. 

Planowana  pomoc  dotyczyć  będzie  dofinansowania  dodatkowych  szkoleń  dla  rodzin 

zastępczych, doposażenia w niezbędny sprzęt domowy, wspierania rozwoju wychowanków 

poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, umożliwienia skorzystania z porad prawnych 

w zakresie związanym z funkcjonowaniem rodzicielstwa zastępczego oraz promowania idei 
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rodzicielstwa  zastępczego.  Ponadto  Wicestarosta  zwrócił  uwagę,  iż  konkurs  może  być 

unieważniony  i  zadanie  „Rodzina,  ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy 

zastępczej  na  terenie  powiatu  raciborskiego”  może  nie  być  realizowane  w  przypadku  

gdy  Powiat  Raciborski  nie  otrzyma  dotacji  celowej  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 

Społecznej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji wydzielonej części zadania „Rodzina, ach rodzina! – program 

wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

w  drodze  rokowań  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  przy  ul.  Gen.  J.  Bema  5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  ostatni  przetarg  dotyczący sprzedaży nieruchomości  położonej  

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

zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Zarząd zlecił aktualizację 

wyceny przedmiotowej nieruchomości oraz dodatkowo innemu rzeczoznawcy majątkowemu 

sporządzenie  wyceny.  Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.04.2010r. 

zapoznała  się  ze  sporządzonymi  wycenami  w/w  nieruchomości.  Członkowie  Komisji,  

po  dyskusji  uzgodnili,  iż  należy  ponownie  przystąpić  do  sprzedaży  w  drodze  rokowań 

przedmiotowej  nieruchomości,  a  cenę  wywoławczą  ustalić  w  wysokości  5.500.000,00  zł. 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  w dniu 26.04.2010r. stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  rokowań 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu 

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań,  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

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

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

Starosta  omówił  projekt  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia 

prawa  trwałego  zarządu  na  rzecz  Powiatowego  Urzędu  Pracy  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy  ul.  Klasztornej  6,  w  stosunku  do  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na  rzecz  Powiatowego  Urzędu  Pracy  z  siedzibą  w  Raciborzu  przy  ul.  Klasztornej  6  

w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację  

VII  Międzynarodowych  Zawodów  Pływackich  o  Puchar  Prezesa  MKS  –  SMS  Victoria 

Racibórz  z  udziałem  zespołu  z  Werdohl  w  ramach  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z Markischer Kreis i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na realizację w/w zadania 

publicznego w dniach od 22 do 25 maja 2010r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

VII  Międzynarodowych  Zawodów  Pływackich  o  Puchar  Prezesa  MKS  –  SMS  Victoria 

Racibórz  z  udziałem  zespołu  z  Werdohl  w  ramach  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z Markischer Kreis i udzielił w trybie pozakonkursowym dotacji na realizację w/w zadania 

publicznego  w  dniach  od  22  do  25  maja  2010r.  W  związku  z  powyższym  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotować  stosowną  umowę  
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i  przedstawić  ją  do  podpisu  Członkom  Zarządu.  Ponadto  polecił  przedłożyć  na  kolejne 

posiedzenie kalkulację przewidywanych kosztów realizacji w/w zadania publicznego.

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

na  likwidację  środków trwałych  w postaci  samochodu Cinquecento  rok  produkcji  1996,  

kotła c. o. data nabycia 1988r., kotła c. o. rok nabycia 1991r., kotła c. o. data nabycia 1991r. 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  sprzedaż  środków  trwałych  w  postaci 

samochodu Cinquecento rok produkcji 1996, kotła c. o. data nabycia 1988r., kotła c. o. rok 

nabycia 1991r.,  kotła c. o. data nabycia 1991r. znajdujących się na stanie Młodzieżowego 

Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach.  W  przypadku  gdy  nie  dojdzie  do  sprzedaży  

w/w środków trwałych Zarząd wyraził zgodę na ich likwidację.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na wykonanie i  zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji  projektowej  w ramach 
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zadania:  „Nowoczesne  pracownie  –  nowe  możliwości.  Przebudowa  i  wyposażenie  bazy 

dydaktycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę  na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. 

Przebudowa  i  wyposażenie  bazy  dydaktycznej  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w Raciborzu” na kwotę 7 430,79 zł brutto. Płatne z działu 801, rozdziału 80140, § 6050.

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

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu” – dot. pkt 7 – wykonania listew z blachy 

ocynkowanej na wywinięciach papy na ścianach kominów.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  na poprzednim posiedzeniu Zarząd  wyraził  zgodę na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych 

przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu” za wyjątkiem tych, które zostały ujęte w pkt 7 karty 

informacyjnej.  W  związku  z  powyższym  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  

i Remontu sprawdzić zasadność wykonania listew z blachy ocynkowanej na wywinięciach 

papy na ścianach kominów i o powyższym poinformować Zarząd. Jak informuje Kierownik 

uzasadnionym jest zapłacenie za w/w roboty dodatkowe. 

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

„Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy  ul.  Królewskiej  19  

w Raciborzu”, w tym na wykonanie listew z blachy ocynkowanej na wywinięciach papy  

na ścianach kominów do kwoty 46 709,41 zł brutto. Płatne z działu 801, rozdziału 80111,  

§ 6050, poz. WPI.

Starosta omówił:

1. wnioski  z  posiedzenia Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska w dniu 19.04.2010r., 

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 udzielił Referat Edukacji, Kultury i Sportu,

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

z Zagranicą w dniu 20.04.2010r., które stanowią załącznik nr 26 do protokołu, 

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  w  dniu  21.04.2010r.,  

7



które stanowią załącznik nr 27 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 w części dotyczącej przedłożenia bilansu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za lata 2008 – 2009 udzielił Referat Spraw Społecznych, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22.04.2010r., 

które stanowią załącznik nr 28 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 udzielił Referat Edukacji, Kultury i Sportu,

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.04.2010r., które stanowią 

załącznik nr 29 do protokołu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

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 27.04.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.04.2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok (rezerwa).

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  rocznego  planu 

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi  

na rok 2010.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu ofert  na powierzenie do realizacji  wydzielonej  części zadania „Rodzina,  ach 

rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu 

raciborskiego”.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji wydzielonej części zadania „Rodzina, ach rodzina! – program 

wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”.

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drodze rokowań 

nieruchomości położonej  w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5,  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego.

14. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.04.2010r. 
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15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  rokowań 

nieruchomości położonej  w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5,  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań,  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

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

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań,  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

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

18. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego 

zarządu  na  rzecz  Powiatowego  Urzędu  Pracy  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy  ul.  Klasztornej  6,  w  stosunku  do  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

19. Kserokopia  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SN.  I.  7002/10/5/09-10  

z dnia 27.04.2010r. 

20. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia  przez  Zarząd 

Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację VII Międzynarodowych 

Zawodów  Pływackich  o  Puchar  Prezesa  MKS  –  SMS  Victoria  Racibórz  

z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Markischer 

Kreis  i  udzielanie  w  trybie  pozakonkursowym  dotacji  na  realizację  w/w  zadania 

publicznego w dniach od 22 do 25 maja 2010r.

21. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wyrażenia  zgody  

na likwidację środków trwałych w postaci samochodu Cinquecento rok produkcji 1996, 

kotła c. o. data nabycia 1988r., kotła c. o. rok nabycia 1991r., kotła c. o. data nabycia 

1991r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

22. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Nowoczesne 

pracownie – nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu”.

24. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół 
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Specjalnych przy ul.  Królewskiej  19 w Raciborzu” – dot.  pkt  7  –  wykonania listew  

z blachy ocynkowanej na wywinięciach papy na ścianach kominów.

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19.04.2010r.

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

z Zagranicą w dniu 20.04.2010r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 21.04.2010r.

28. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22.04.2010r.

29. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.04.2010r.
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