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PROTOKÓŁ  NR 38/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 września 2007r. 

 

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 37/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 04.09.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 37/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.09.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Rada Powiatu Raciborskiego uchwaliła Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz wprowadziła do w/w Regulaminu 

zmiany, podejmując 6 stosownych uchwał. Wobec dużej liczby zmian powodujących 

nieczytelność obecnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego, istnieje pilna 

konieczność ujednolicenia tekstu Regulaminu. Jednocześnie zauważono, że dotychczasowe 

zapisy Regulaminu Organizacyjnego są nadmiernie szczegółowe w stosunku do wymogów 

prawa, co powodowało potrzebę częstych zmian. W związku z powyższym proponuje się 

wprowadzić nowy tekst Regulaminu uwzględniający postulat stabilizacji zapisów 

Regulaminu Organizacyjnego oraz wprowadzający z dniem 01.01.2008r. nową komórkę 

organizacyjną, która będzie mogła sprostać wymogom związanym z pozyskiwaniem funduszy 

europejskich.  

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  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25.09.2007r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Radnym dołączyć w wersji elektronicznej  

(płyty CD-R) obowiązującą wersję Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu wraz ze zmianami. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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 projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25.09.2007r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 

24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  
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b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

 

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 zmiany Uchwały Nr 177/428/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Raciborzu Lucjana Knury. 

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 rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu Lucjana Knury. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wydania opinii 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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

Starosta poinformował, iż pismem nr GM.IX.7040- /07 z dnia 28.08.2007r. Prezydent Miasta 

Racibórz wystąpił do Zarządu Powiatu Raciborskiego o wydanie opinii do projektu Uchwały 
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Rady Miasta w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Drogi wymienione  

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do projektu Uchwały znajdują się na terenie miasta 

Raciborza i stanowią sieć dróg gminnych. Pozytywne opinię w tej sprawie wyraził pisemnie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (pismo nr  PZD-5540/104/2007 z dnia 07.09.2007r.).  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż po przeanalizowaniu dokumentów w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego teren suchego zbiornika przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska 

ustalono, iż nie ma uwag co do proponowanych rozwiązań planistycznych w zakresie  

ich zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu.  

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego tereny dla ujęcia 

wody. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż po przeanalizowaniu dokumentów złożonych w sprawie ponownego 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia 

Raciborska obejmującego tereny ujęcia wody, w związku z ponowieniem procedury 

uzgodnień w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian ustalono, iż nie ma uwag  

co do proponowanych rozwiązań planistycznych w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu.  

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

0 głosów wstrzymujących – ponownie uzgodnił projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren ujęcia 

wody, w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne 

postanowienie. Postanowienie to stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zakup worków do zbiórki segregowanych odpadów 

komunalnych (plastik)” dla PK Sp. z o.o. w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zakup worków do zbiórki 

segregowanych odpadów komunalnych (plastik)” dla PK Sp. z o.o. w Raciborzu w wysokości 

2.450,00zł (netto). Ponadto Zarząd polecił, aby na w/w workach znalazł się nadruk: 

„dofinansowano ze środków PFOŚiGW Powiatu Raciborskiego”.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa, aby począwszy od 2008r. rozważył możliwość udzielania dotacji  

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup worków  

do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio dla Gmin Powiatu 

Raciborskiego, a nie firm transportowych.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na Adaptację Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku 

mieszkalnego „D”, budynku słodowni  „B”  oraz  elewacji budynku „C”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków na realizację 

zamówienia pn.: „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dotyczącej budynku mieszkalnego „D”, budynku słodowni  „B”  oraz  elewacji budynku „C” 

o kwotę 189.326,00zł w ramach środków finansowych z roku 2008.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zapoznała 

zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w okresie od 04.06.2007r. do 22.06.2007r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz projektem 

wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 19  

do protokołu.  

W trakcie omawiania projektu wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej wniosków 

pokontrolnych, Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego na prawidłowe pod względem językowym formułowanie 

treści wniosków.  

Następnie Zarząd zwrócił uwagę na wykazaną w trakcie kontroli nieprawidłowość polegającą 

na zaniechaniu zachowania zawarcia umowy w formie pisemnej z firmą Impel Rental  

sp. z o. o. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Zarząd polecił Kierownikowi  

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego przedstawienie opinii prawnej czy w powyższej 

sprawie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a jeśli taka sytuacja miała 

miejsce to czy można nie dochodzić w omawianym przypadku odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.    

 

Następnie Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego przedstawiła protokół  

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 29.08.2007r. do 31.08.2007r. w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 20  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli doraźnej, 

przeprowadzonej w okresie od 29.08.2007r. do 31.08.2007r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 
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Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego omówiła protokół  

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 27.08.2007r. do 31.08.2007r. w Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 21  

do protokołu.  

W trakcie analizy zapisów wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w ZSZ  

w Raciborzu, Zarząd zwrócił uwagę kontrolującej, iż w trakcie kontroli nie stwierdzono 

naruszenia przepisów. Niemniej jednak zauważono, iż na umowach zawartych przez 

jednostkę brak jest numeru umów, co utrudnia kontrolę finansową, o której mowa w art. 44 

ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.  W związku z powyższym 

jednostka powinna wprowadzić system rejestracji zawieranych umów wg kolejności ich 

powstawania.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt wystąpienia 

pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Wicestaroście, aby do końca listopada 2007r. 

przygotował wykaz uwag co do obiegu dokumentów finansowo – księgowych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Po zapoznaniu się przez Zarząd z w/w dokumentem zostanie on przekazany do wszystkich 

szkół i placówek.  

 

Starosta przedstawił prośbę Kierownika Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu  

w sprawie przekazania pieca centralnego ogrzewania z budynku sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny pieca 

centralnego ogrzewania z budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. Darowizna zostanie przekazana na rzecz Gminy Racibórz. Zarząd polecił, aby 

nadzór nad w/w sprawą sprawował Wicestarosta, a odpowiedzialnymi za realizację będą 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 13.09.2007r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego (w/w pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
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Ad. 5 

 

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 X/92/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/93/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę 

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/94/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2007. 

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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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: 

a) Uchwały Nr X/97/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, wchodzącymi  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia Josepha  

von Eichendorffa,  

b) Uchwały Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom 

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.  

 

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 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 X/99/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006r. 

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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 X/100/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 
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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 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 X/101/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 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 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 11.09.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.09.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu Lucjana 

Knury. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu Lucjana 

Knury. 

11. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wydania opinii w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  
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13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego teren suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego w mieście Kuźnia Raciborska. 

14. Postanowienie Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/12/3/07  

z dnia 11.09.2007r.  

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

Kuźnia Raciborska o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmującego tereny  

dla ujęcia wody. 

16. Postanowienie Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/13/3/07  

z dnia 11.09.2007r.  

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

dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zakup worków do zbiórki segregowanych odpadów 

komunalnych (plastik)” dla PK Sp. z o.o. w Raciborzu. 

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na Adaptację Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego  

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku 

mieszkalnego „D”, budynku słodowni  „B”  oraz  elewacji budynku „C”. 

19. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 04.06.2007r. do 22.06.2007r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-13-5/07 z dnia 06.09.2007r.). 

20. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 29.08.2007r. do 31.08.2007r. 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz projekt wystąpienia 

pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-17-2/07 z dnia 07.09.2007r.).  

21. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 27.08.2007r. do 31.08.2007r. 

w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego 

(pismo nr TK. 0913-16-2/07 z dnia 06.09.2007r.). 

22. Pismo Kierownika Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu  

z dnia 05.09.2007r.  

23. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR.0051-6/67/07 z dnia 10.09.2007r.  
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24. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr X/92/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

25. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/93/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego 

podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego 

przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

26. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/94/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2007. 

27. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji: 

a) Uchwały Nr X/97/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, wchodzącymi  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia Josepha  

von Eichendorffa,  

b) Uchwały Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom 

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.  

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/99/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006r. 

29. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/100/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Nr X/101/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

 


