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PROTOKÓŁ  NR 182/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 września 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. Koncepcja funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 181/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.09.2010r.  

3. Materiał pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego za okres  

2006 – 2010”.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 14.09.2010r. miało miejsce podpisanie porozumienia  

dot. współpracy w zakresie realizacji nauczania Liceum Plastycznego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. Porozumienie podpisali przedstawiciele władz 

Powiatu Raciborskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  
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Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu Danutę Hryniewicz i poprosił o zaprezentowanie koncepcji funkcjonowania 

Poradni na najbliższe lata.  

Dyrektor Hryniewicz przedstawiła plan pracy Poradni w roku szkolnym 2010/2011,  

który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zwróciła uwagę na prowadzone terapie 

indywidualne i grupowe dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami, ADHD  

oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia i dysgrafia). 

Podkreśliła, iż Poradnia prowadzi szereg zajęć na rzecz rodziny, organizując, np. zajęcia 

psychoedukacyjne i prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli, szkół i Poradni.  

Poradnia prowadzi też punkt konsultacyjny dla rodziców, którego celem jest stworzenie 

możliwości szybkiego uzyskania pomocy i wsparcia. Dodatkowo powstanie Akademia 

Świadomego Rodzica, której zadaniem będzie podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 

rodzicielskich. Ponadto Dyrektor Hryniewicz zapoznała zebranych z opiniami rodziców, 

którzy korzystają z usług Poradni.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu postanowił rozważyć możliwość opracowania  

i wydania przy udziale Poradni, Urzędów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz tut. Starostwa 

poradnika – broszury informacyjnej dla rodziców ułatwiającej rozpoznawanie problemów  

u dzieci, która zostałaby dołączona do informatora naborowego. Polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na jedno z posiedzeń w październiku 2010r. 

kartę informacyjną określającą m. in. koszty oraz termin w jakim może dojść  

do sfinalizowania w/w koncepcji. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 181/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.09.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z materiałem pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu 

Raciborskiego za okres 2006 – 2010”, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pn. „Realizacja zadań 

inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego za okres 2006 – 2010” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego.  

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

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczącej przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno  

– Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach. 

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

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 wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 

dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
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– Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Gliwicach oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.09.2010r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni 

Kardiologicznej. 

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

Starosta poinformował, iż likwidację Poradni Kardiologicznej pozytywnie zaopiniowała Rada 

Społeczna SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu podejmując uchwałę nr 10/2010  

z dnia 25.08.2010r.  

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 dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na 

ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

likwidację Poradni Kardiologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości 

cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.09.2010r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu Raciborskiego o nadanie 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” dla Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz z siedzibą w ZSOMS  

w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.  Przypomniał, iż w tym roku obchodzony jest jubileusz 

40 – lecia działania w/w Klubu, a nadanie odznaki będzie formą publicznego uhonorowania 

za zasługi na rzecz krzewienia sportu i spektakularne sukcesy sportowe odnoszone  

przez zawodniczki i zawodników w pływaniu i lekkiej atletyce. Powyższa propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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 nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Starosta zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu Raciborskiego o nadanie 

odznak „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” dla Pana Zbigniewa Ciszka  

i Pana Jana Kluski, którzy są wieloletnimi działaczami Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Raciborskiej. W 2010r. Towarzystwo obchodzi jubileusz 50 – lecia istnienia,  

a w/w wymienieni działacze przez wiele lat zajmowali wysokie stanowiska w zarządzie 

Towarzystwa, a także piastowali stanowiska radnych miejskich. Powyższa propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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 nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

Starosta zaproponował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony  

dla Powiatu Raciborskiego” wraz z medalem nr 5 o tej samej treści Towarzystwu Miłośników 
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Ziemi Raciborskiej z siedzibą w Raciborzu przy ul. Długiej 9. Jak przypomniał Starosta 

Towarzystwo zostało założone w 1960r. W swojej 50 – letniej działalności było 

pomysłodawcą i współorganizatorem wielu inicjatyw mających na celu krzewienie 

wszelkiego rodzaju postaw patriotycznych. Aktualnie w jego siedzibie odbywają się spotkania 

autorskie oraz wystawy promujące twórców lokalnych.  

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkowym kościele p.w. św. Jakuba w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 13 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż w dniu 18.08.2010r. Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu za pośrednictwem  

Ks. Prob. Gintera Józefa Kurowskiego zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie prac  

przy zabytku polegających na przeprowadzeniu remontu dachu kościoła p.w. św. Jakuba  

w Raciborzu. Zadanie zostało podzielone na II etapy: 

- I etap: zakup blachy miedzianej – okres realizacji 01.09.2010r. – 30.11.2010r., 

- II etap: remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba w Raciborzu – okres realizacji II kwartał 

2011r. – IV kwartał 2012r. 

 

Proboszcz Parafii wnioskuje o przyznanie dotacji w wysokości 25 000 zł na realizację  

I-go etapu zaplanowanej inwestycji, tj. zakupu blachy miedzianej o grubości 0,60 mm  

na pokrycie dachu. Według załączonego do wniosku kosztorysu całość przeprowadzenia 

remontu dachu kościoła oszacowano na kwotę 842 329,02 zł, z czego na realizację I-go etapu 

wyliczono sumę 452 437,81 zł. Oprócz wnioskowanej kwoty dotacji I etap remontu będzie 

dofinansowany w wysokości 200 000 zł ze środków zarezerwowanych w budżecie Miasta 

Racibórz. Pozostałe koszty zakupu sfinansowane zostaną ze środków własnych 

wnioskodawcy. 

Jak przekazał Wicestarosta przedstawiony przez wnioskodawcę szczegółowy kosztorys 

planowanych prac remontowych obrazuje możliwości oceny wszystkich prac związanych  

z remontem dachu oraz stopień wykonalności zaplanowanych działań. W związku  
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z powyższym proponuje rozważyć wniosek pozytywnie i udzielić datacji w wysokości  

25 000 zł na zadanie pn.: „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba w Raciborzu - realizacja  

I-go etapu”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaopiniował pozytywnie wniosek Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele  

p. w. św. Jakuba w Raciborzu i udzielenie dotacji w wysokości 25 000 zł na zadanie pn.: 

„Remont dachu kościoła p. w. św. Jakuba w Raciborzu realizacja I – go etapu”. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba  

w Raciborzu – realizacja I – go etapu”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik 14 do protokołu.  

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 udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont dachu kościoła  

p.w. św. Jakuba w Raciborzu – realizacja I – go etapu” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z propozycją, aby po zakończeniu sesji w dniu 28.09.2010r. miała miejsce 

wizyta radnych na budowie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W związku z powyższym 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów podejmie działania mające na celu umożliwienie 

radnym wstęp na teren budowy.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Skarbnik Powiatu 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 17 do protokołu. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła wyliczenia Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu dot. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych  

na wynagrodzenia. Zgodnie z podaną informacją brakująca kwota na regulacje wynagrodzeń 

pracowników Urzędu wynosi 6 770 zł. Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  

iż o w/w kwotę zostanie zwiększony plan wydatków PUP w Raciborzu i jednocześnie 

zostanie zmniejszony plan rezerwy.  

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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 19 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 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 6 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. dot. naboru  

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu  

w latach 2008 – 2010. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu w latach 2008 – 2010 uznał, iż przyjęta sieć szkół i placówek,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski jest właściwa. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 w planach finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2010r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 

na 2010r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu zgodnie z pismem nr CKU.031-

58/10/IŻ z dnia 10.09.2010r. oraz polecił wyjaśnić dlaczego w rozdziale 80140 § 4170 

planuje się 108.054 zł na kursy i szkolenia (kwota po ewentualnym zwiększeniu), a dochód  

z tytułu wpływów z usług planuje się w wysokości 84.750 zł (kwota po ewentualnym 

zmniejszeniu - pismo nr CKU.031-62/10/IŻ z 13.09.2010r.).  

 

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

na zmianę zakresu przyjętego do realizacji w 2010r. w planie finansowym Referatu Inwestycji 

i Remontów w Dziale 921, Rozdziale 92120, § 6050 (wydatki majątkowe własne). 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z planem finansowym Referatu Inwestycji i Remontów  

w dziale 921, rozdziale 92120,§ 6050 (wydatki majątkowe własne) do realizacji w 2010r. 

przyjęto Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu – planowana kwota 170 000 zł. Zaangażowanie w/w środków  

na dzień 13.09.2010r. wynosi 0,00 zł. 

 Jednocześnie:  

1. w trakcie realizacji zadania z poz. 7 WPI pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu”  niezbędnym jest wykonanie następujących prac:  
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- opracowanie projektu remontu poddasza kaplicy z wejściem na poddasze od strony 

budynku mieszkalnego,  

- wykonanie robót wynikających z w/w projektu polegających głównie na wykonaniu 

podłogi z płyt OSB na legarach i zasypce pustej przestrzeni do murłat granulatem 

styropianowym,   

- wykonanie projektu elewacji kaplicy,  

- wykonanie elewacji kaplicy i miejscowych napraw pokrycia dachu kaplicy,  

- wykonanie odkrycia terenu byłej baszty i zabudowań wokół niej , wraz z odgruzowaniem 

zasypanych pomieszczeń piwnicznych,  

- wykonanie niezbędnych opracowań konserwatorskich oraz projektu odtworzenia w/w 

obiektów i pomieszczeń,  

2. w zakresie Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu koniecznym jest opracowanie projektu 

architektoniczno-konstrukcyjnego określającego niezbędne wzmocnienia i wykończenie 

części korytarza do fundamentu budynku bramnego, a następnie wykonanie w/w prac.  

3. Na dzień dzisiejszy brak jest szczegółowej wiedzy o kosztach w/w prac.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę zakresu przyjętego do realizacji  

w 2010r. w planie finansowym Referatu Inwestycji i Remontów w Dziale 921, Rozdziale 

92120, § 6050 (wydatki majątkowe własne), polegającego na umożliwieniu realizacji zadań 

ujętych w pkt 1 i 2 karty informacyjnej z dnia 13.09.2010r. do kwoty 170 000zł. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Organizacyjno-Administracyjnego  

dot. zwiększenia planu wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

w związku z planowanymi remontami ogrodzenia oraz izolacji pionowej budynku Starostwa. 

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

Starosta poinformował, iż plan remontów siedziby tut. Starostwa rozszerzono o częściową 

izolację pionową budynku przy pl. Okrzei 4. Kosztorys inwestorski wskazuje, że koszt 

wykonania izolacji wyniesie ok. 22 tys. zł brutto. Wydział Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich nie dysponuje taką kwotą, zachodzi więc konieczność zwiększenia planu 

wydatków w celu przeprowadzenia remontu. Z informacji uzyskanych od Kierownika 

Referatu Inwestycji i Remontów wynika, że w dniu 13 września b.r. oddał do dyspozycji 

Zarządu Powiatu kwotę 19 398,- zł (oszczędności te powstały w związku ze zmianami  

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym). Ewentualne przekazanie tej kwoty do dyspozycji 
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Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich umożliwiłoby przeprowadzenie 

zaplanowanych remontów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 19 398,- zł celem wykonania remontu 

siedziby tut. Starostwa w zakresie izolacji pionowej budynku. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków 

finansowych (w b. r.) w wysokości ogółem 34 589,61 zł na pokrycie podatku VAT  

za wykonanie modernizacji rowów, częściowo modernizacji dróg i za nadzór budowlany  

nad w/w pracami realizowanymi w ramach zagospodarowania scaleniowego na obrębach 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby podatek VAT w wysokości 34 589,61 zł  

za wykonanie modernizacji rowów, częściowo modernizacji dróg i za nadzór budowlany  

nad w/w pracami realizowanymi w ramach zagospodarowania scaleniowego na obrębach 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów został sfinansowany ze środków własnych powiatu 

wygospodarowanych z oszczędności przy realizacji inwestycji w 2010r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. 

przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji 

poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. Kolejna 

informacja zostanie przedstawiona na jedno z posiedzeń Zarządu w grudniu b.r.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 14.09.2010r. o godz. 14.00. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz wykonanie budżetu Powiatu  

za I półrocze 2010r. (w/w informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Zarząd Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego 

„Szkoła” zwrócił się z prośbą o przekazywanie dotacji na rzecz Społecznego Liceum 
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Ogólnokształcącego dla Dorosłych RTO „Szkoła”. Jednocześnie poinformował, iż ze względu 

na brak naboru Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO „Szkoła” (młodzieżowe) w roku 

szkolnym 2010/2011 nie funkcjonuje. Z kolei Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych  

w Raciborzu przekazała, iż od 01.09.2010r. liczba uczniów w Szkole wynosi 21.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Raciborskiego Towarzystwa 

Oświatowego „Szkoła” o przekazywanie dotacji na rzecz Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych RTO „Szkoła” oraz na rzecz Prywatnej Szkoły Policealnej  

dla Dorosłych w Raciborzu.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować 

na jedno z posiedzeń w październiku 2010r. kartę informacyjną nt. liczby uczniów / słuchaczy 

oraz prowadzonych kierunków kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego w porównaniu do poprzedniego roku 

szkolnego.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz Starosta Tomaszowski organizują w ramach realizacji programu 

„Edukacja Ekologiczna” na terenie Powiatu Raciborskiego wyjazdowe szkolenie radnych 

oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Proszą 

jednocześnie o umożliwienie odwiedzenia obiektów związanych z szeroko rozumianą 

ochroną środowiska.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby samorządowców Powiatu 

Tomaszowskiego. Szczegóły wizyty ustali Sekretarz Powiatu.  

 

Ad. 7 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 
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Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/444/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

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 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 
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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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/446/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Krzanowice realizacji zadań: „Remontu chodnika 

przy drodze powiatowej nr 3528S, ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu chodnika  

przy drodze powiatowej nr 3527S, ul. Rostka w Wojnowicach”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLVII/447/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r.  

w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Raciborskim a miastem Komsomolsk  

na Ukrainie. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLVII/455/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 
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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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLVII/456/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 35 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/457/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie zamiaru 

utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz Uchwały Nr XLVII/458/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Miastem Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/459/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy 

Eichendorffa wraz z przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki  

w Raciborzu”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/460/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi 

688002S w Rudniku”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLVI/441/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału 

powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze oraz Apelu Nr XLVI/5/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zintensyfikowania działań zmierzających  

do sfinalizowania budowy zbiornika „Racibórz Dolny” – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały oraz Apelu stanowi 

załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 XLV/424/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

– uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu 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 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 
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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/330/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu 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 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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 14.09.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.09.2010r.  

3. Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu w roku szkolnym 

2010/2011. 

4. Materiał pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego za okres 2006  

– 2010”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczącej przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gliwickiego Ośrodka 

Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni 

Kardiologicznej. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu 

uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele  

p.w. św. Jakuba w Raciborzu. 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie  

pn. „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba w Raciborzu – realizacja I –go etapu”. 
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15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2010. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. dot. naboru do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w latach 2008 – 2010. 

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 zmianę 

zakresu przyjętego do realizacji w 2010r. w planie finansowym Referatu Inwestycji  

i Remontów w Dziale 921, Rozdziale 92120, § 6050 (wydatki majątkowe własne). 

24. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno-Administracyjnego dot. zwiększenia planu 

wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w związku z planowanymi 

remontami ogrodzenia oraz izolacji pionowej budynku Starostwa. 

25. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków finansowych  

(w b. r.) w wysokości ogółem 34 589,61 zł na pokrycie podatku VAT za wykonanie 

modernizacji rowów, częściowo modernizacji dróg i za nadzór budowlany nad w/w 

pracami realizowanymi w ramach zagospodarowania scaleniowego na obrębach 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. 

26. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przedkładania raz na kwartał 

zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski. 
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27. Informacja Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14.09.2010r. (pismo  

nr BR. 0058-7/8/10 z dnia 13.09.2010r.).  

28. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu raciborskiego. 

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego. 

30. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/444/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

31. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

32. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/446/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Krzanowice realizacji zadań: „Remontu 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S, ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S, ul. Rostka w Wojnowicach”. 

33. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLVII/447/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. 

w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Raciborskim a miastem 

Komsomolsk na Ukrainie. 

34. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLVII/455/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

35. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLVII/456/2010 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

36. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVII/457/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie zamiaru 
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utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz Uchwały  

Nr XLVII/458/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego 

przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Zielonej Górze. 

37. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/459/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego  

pn.: „Remont ulicy Eichendorffa wraz z przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, 

Eichendorffa i Matejki w Raciborzu”. 

38. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/460/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja drogi 688002S w Rudniku”. 

39. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLVI/441/2010 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze oraz Apelu Nr XLVI/5/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zintensyfikowania działań 

zmierzających do sfinalizowania budowy zbiornika „Racibórz Dolny” – uzupełnienie. 

40. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLV/424/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego – uzupełnienie. 

41. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXII/330/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 


