
PROTOKÓŁ  NR 186/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 7 października 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  185/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.09.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

dot.  materiału  informacyjnego  na  sesję  Rady  Powiatu  w  dniu  26.10.2010r.  

pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”.

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  rozpoczęło  się  od  wręczenia  odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” dla klubu MKS – SMS Victoria  Racibórz. 

Odznakę z  rąk Starosty Raciborskiego odebrali  przedstawiciele  Klubu – Sławomir  Szwed 

oraz Maria Pacelt. 

Ad. 1

Protokół  Nr  185/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  28.09.2010r.  

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

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  

o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok powróci na kolejnym 

posiedzeniu. 

Ad. 3

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  dot.  materiału  informacyjnego  na  sesję  Rady  Powiatu  

w dniu 26.10.2010r. pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  iż  do omówienia  karty informacyjnej  Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję 

Rady  Powiatu  w  dniu  26.10.2010r.  pt.  „Stan  środowiska  i  rolnictwa  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego” powróci na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 4

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 3 do protokołu.

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 na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia 

z  odpłatności  za  wyżywienie  wychowanków  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

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

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta przekazał, iż Dyrektor Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku pismem z dnia 06.10.2010r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 

na umieszczenie herbu Powiatu Raciborskiego na oficjalnej stronie internetowej Związku,  

tj.  www.subregion.pl. Powiat Raciborski jest jednym z członków Związku, a umieszczenie 

herbu Powiatu Raciborskiego na w/w stornie przyczyni się do promocji Powiatu. 

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

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

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem „Powiat raciborski 

– region inwestycji” w odpowiedzi na konkurs nr: 01.01.02-104/10 ze środków Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja  inwestycyjna 

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował pomysł Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim w  Raciborzu  złożenia  wniosku  
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o  dofinansowanie  projektu  w  odpowiedzi  na  konkurs  nr:  01.01.02-104/10  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2  Promocja 

inwestycyjna  Działanie  1.1. Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I 

Badania  i  rozwój  technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniając jego tytuł na: „Myśl  

o  przyszłości  –  inwestuj  w powiecie  raciborskim”.  Ze  względu  na  to,  że  w/w jednostka 

budżetowa nie posiada osobowości prawnej i nie może być beneficjentem projektu wniosek 

zostanie złożony w imieniu Powiatu Raciborskiego. 

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 

oświadczeń woli  związanych z  prowadzeniem bieżącej  działalności  powiatu,  w tym m.in. 

podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 

projektu  pt.  „Powiat  raciborski  –  region inwestycji”  ze  środków Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna Działanie 1.1 

Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

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

Mając  na  względzie,  iż  tytuł  projektu  został  zmieniony,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  

w obecności  4  Członków –  4 głosami  za,  0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  

– podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  

Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności  powiatu,  w  tym  m.in.  podejmowania  wszelkich  czynności  związanych  

z  przygotowaniem, realizacją i  rozliczeniem projektu  pt.  „Myśl  o  przyszłości  – inwestuj  

w  powiecie  raciborskim”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  

w  ramach  Poddziałania  1.1.2.  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1  Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Ad. 5

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźni Raciborska (nr IB.7321-1/2010 z dnia 24.09.2010r.)  

o  uzgodnienie  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów 

położonych w Kuźni Raciborskiej: obszaru w rejonie ulicy Powstańców, obszaru w rejonie 

ulic Topolowa, Raciborska, Działkowców, Klonowa, Brzozowa i linii kolejowej oraz obszaru 

stanowiącego przedłużenie ulicy Klasztornej do skrzyżowania z ulicą Rudzką.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  położonych  w  Kuźni  Raciborskiej:  obszaru  

w rejonie ulicy Powstańców, obszaru w rejonie ulic Topolowa, Raciborska, Działkowców, 

Klonowa,  Brzozowa  i  linii  kolejowej  oraz  obszaru  stanowiącego  przedłużenie  ulicy 

Klasztornej do skrzyżowania z ulicą Rudzką, przedłożony przez Burmistrza Miasta Kuźnia 

Raciborska w dniu 30.09.2010r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując  stosowne  postanowienie.  Kserokopia  postanowienia  stanowi  załącznik  nr  15  

do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  kartą  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  w  planach  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu,  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – D i W, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – D i W, 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach,  Powiatowego  Zarządu  Dróg  

w  Raciborzu,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu,  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 3431/26/2010 pn. „Udzielenie kredytu w kwocie 
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9.000.000  zł  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  przekazała,  iż  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nr  SZ.  3431/26/2010  pn.  „Udzielenie  kredytu  w kwocie  9.000.000  zł  z  przeznaczeniem  

na  pokrycie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu  Raciborskiego”  wpłynęło  7  ofert. 

Wstępna  analiza  złożonych  ofert  wskazuje  na  potencjalną  możliwość  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który zaoferował cenę realizacji zamówienia (najniższą 

cenę) w wysokości 1.994.527,88 zł. Cena tej oferty (jak i zresztą ceny pozostałych 6 ofert) 

przewyższa  jednak  kwotę,  jaką  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia, ustaloną we wniosku Wydziału Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  1.950.000,00  zł.  Różnica  w  kwocie  wynosi 

44.527,88 zł. W przypadku nie zwiększenia środków finansowych o w/w kwotę, koniecznym 

będzie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  jako że cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę,  którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  środków  finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr SZ. 3431/26/2010 pn. „Udzielenie kredytu w kwocie 

9.000.000  zł  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego” o kwotę 44.527,88 zł. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot.  zakupu  specjalistycznego  oprogramowania  na  potrzeby  Starostwa  

– systemu księgowości budżetowej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup nowego systemu informatycznego  

na  potrzeby  tut.  Starostwa  w  wersji  ograniczonej  do  jednego  modułu  –  księgowości 

budżetowej oraz przychylił się do propozycji, aby koszty zakupu zostały rozłożone na dwa 

lata (2010-2011).

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  

o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie  Zamówień  Publicznych  

w III kwartale 2010r. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  i  zapłatę  za  roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  

na  zadaniu:  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  

na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu”  –  Etap  IIa  i  IIb  remont  i  adaptacja  Budynku 

Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B”.

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

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

w dokumentacji  projektowej  na zadaniu:  „Utworzenie  Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja 

Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” do kwoty 711 635,70 zł  brutto. 

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6059, poz. WPI 7. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

– unieszkodliwianie odpadów azbestowych, w myśl których dotacje będą udzielane gminom, 

a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  iż  do omówienia  karty informacyjnej  Referatu 

Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przygotowania nowych zasad udzielania 

dotacji  na  działania  proekologiczne  –  unieszkodliwianie  odpadów  azbestowych,  w  myśl 

których  dotacje  będą  udzielane  gminom,  a  nie  bezpośrednio  zainteresowanym  osobom 

powróci  na   posiedzeniu  w  dniu  12.10.2010r.  Jednocześnie  zaprosił  na  w/w  posiedzenie 

Kierownika  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa,  celem 

omówienia  poszczególnych  zapisów projektu  regulaminu  udzielania  dotacji  na  likwidację 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Raciborskiego. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  interpelacjami  zgłoszonymi  na  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.09.2010r., które stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:

1. Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  udzielić  odpowiedzi  na  interpelacje 

radnych: Leonarda Malcharczyka i Władysława Gumieniaka, 

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego 

Krzysztofa Ciszka.

Starosta  przedstawił  Uchwałę  III  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  

w Katowicach Nr 4100/III/113/2010 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r., która stanowi 

załącznik  nr  22  do  protokołu.  Jak  poinformował  Starosta  RIO  w  Katowicach  wydało 

pozytywną opinię w w/w sprawie.  

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVII/450/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 31.08.2010r.  w sprawie określenia 

trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  

w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 31.08.2010r.  w sprawie określenia 

zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku 

Publicznego  w  Raciborzu  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 

działalności statutowej organizacji.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVIII/461/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r. 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 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 XLVIII/462/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r. 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 26 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. -----------------

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.10.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.10.2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

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

zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi  

na rok 2010.

7. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 

wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

11. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  dot.  złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem „Powiat raciborski – region 

inwestycji”  w  odpowiedzi  na  konkurs  nr:  01.01.02-104/10  ze  środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

Działanie  1.1.  Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  

i  rozwój  technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. „Powiat raciborski – region inwestycji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

11



Regionalnego  w  ramach  Poddziałania  1.1.2.  Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1 

Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  i  rozwój 

technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. „Myśl o przyszłości – inwestuj w powiecie raciborskim” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna 

Działanie  1.1  Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Priorytet  I  Badania  

i  rozwój  technologiczny,  innowacje  i  przedsiębiorczość  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

14. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźni  Raciborska  (nr  IB.7321-1/2010  z  dnia  24.09.2010r.)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  położonych  

w  Kuźni  Raciborskiej:  obszaru  w  rejonie  ulicy  Powstańców,  obszaru  w  rejonie  ulic 

Topolowa, Raciborska, Działkowców, Klonowa, Brzozowa i linii kolejowej oraz obszaru 

stanowiącego przedłużenie ulicy Klasztornej do skrzyżowania z ulicą Rudzką.

15. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718B/II/3/3/10  

z dnia 07.10.2010r. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  nr  SZ.  3431/26/2010  pn.  „Udzielenie  kredytu  w  kwocie  9.000.000  zł  

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego”.

18. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  dot.  zakupu 

specjalistycznego  oprogramowania  na  potrzeby  Starostwa  –  systemu  księgowości 

budżetowej.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie 

Zamówień Publicznych.
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20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

i  zapłatę  za  roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  na  zadaniu:  „Utworzenie 

Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  

w  Raciborzu”  –  Etap  IIa  i  IIb  remont  i  adaptacja  Budynku  Mieszkalnego  „D”  oraz 

Budynku Słodowni „B”.

21. Interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.09.2010r. (pismo 

nr BR. 0045-7/10 z dnia 29.09.2010r.).

22. Kserokopia  Uchwały  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w  Katowicach  Nr  4100/III/113/2010  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  przez  Zarząd 

Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. 

(pismo nr WA-4102/428/2010 z dnia 30.09.2010r.). 

23. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/450/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

określenia  trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/451/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  Powiatową  Radą  Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji.

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

Nr  XLVIII/461/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie 

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

programu inwestycyjnego.

26. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVIII/462/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.
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