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PROTOKÓŁ  NR 47/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 listopada 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 46/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 07.11.2007r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wraz z potrzebami powiatu  

w zakresie pomocy społecznej. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 46/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.11.2007r.  

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

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wraz z potrzebami 

powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy 

społecznej oraz Uchwałą Nr III/28/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu składa sprawozdanie  

z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował informację nt. realizacji zadań 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej – sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego postanowili, iż w/w informację  

na kolejnym posiedzeniu przedstawi Dyrektor PCPR w Raciborzu Henryk Hildebrand.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił:  

1. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji 

Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,  

2. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji 

Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10. 

 

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 4 do nr 5 do protokołu.  
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Po analizie w/w projektów uchwał, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych dokonać zmiany uzasadnień do przedmiotowych projektów, 

poprzez dopisanie z czego wynika konieczność zaopiniowania przekształceń w strukturze 

organizacyjnej SP ZOZ p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni Dermatologicznej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

Zmienione uzasadnienia do w/w projektów uchwał stanowią załączniki od nr 6 do nr 7  

do protokołu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia 

oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006r. o ujawnieniu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, organ powołujący Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu jest zobowiązany  

do powiadomienia w/w osób o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Raciborskiego 

oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach, jakie wywołuje niedopełnienie tego obowiązku.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu  

i Skarbnika Powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. przekazania dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach na 2008r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przekazania dotacji 

celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach na 2008r. Po analizie dokumentów 

przedstawionych w w/w sprawie, tj. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Starostą Raciborskim  

– Szefem Obrony Cywilnej Powiatu a Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin – Szefami 

Obrony Cywilnej Gmin na obszarze Powiatu Raciborskiego na finansowanie zadań Obrony 

Cywilnej w tych gminach oraz wzoru porozumienia, Zarząd nie zaakceptował pozytywnie 

w/w projektu uchwały. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego ponownie przygotować w/w projekt uchwały,  

zobowiązując do wyjaśnienia czy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego powinno 

zostać zawarte porozumienie, na które wyraża zgodę Rada Powiatu Raciborskiego czy należy 

udzielić pomocy finansowej Gminom z budżetu Powiatu Raciborskiego w formie dotacji 

celowej na zadania Obrony Cywilnej. W/w sprawę Kierownik powinien skonsultować z radcą 

prawnym oraz Skarbnikiem Powiatu i przedstawić na jednym z kolejnych posiedzeń,  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dot. dokonania zmiany Uchwały Nr XIII/113/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zespołu zasilania dla Radia Vanessa  

w Raciborzu. Zmiana dotyczy przedmiotu zakupu, zasilacz awaryjny UPS. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. dokonania zmiany 

Uchwały Nr XIII/113/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup 

zespołu zasilania dla Radia Vanessa w Raciborzu. Zarząd polecił Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotować nowy projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zasilacza 

awaryjnego – urządzenia typu UPS dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji 

radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego  

– urządzenia typu UPS dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu 

zarządzania kryzysowego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego – urządzenia typu UPS  

dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania 

kryzysowego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27.11.2007r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok. 

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

W trakcie omawiania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. Skarbnik Powiatu 

poinformowała, iż Referat Spraw Społecznych nie ma zaplanowanych środków finansowych  

na funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Działalność tego 

Ośrodka w bieżącym roku finansowana jest ze środków przekazanych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto Skarbnik Powiatu dodała,  

iż kwotę 50 000,-zł przeznaczono na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego, natomiast kwotę 191 045,-zł przeznacza się na rezerwę ogólną.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 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 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rudnik w sprawie powierzenia do realizacji 

zadania pn.:„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej DP S3500 pomiędzy 

miejscowościami Ligota Książęca i Łubowice”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą 

Rudnik w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.:„Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej DP S3500 pomiędzy miejscowościami Ligota Książęca i Łubowice”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 5  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego - chłodni na odpady 

medyczne. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż w dniu 23.10.2007r. ogłoszono pisemny przetarg ofertowy  

na sprzedaż majątku ruchomego - chłodni na odpady medyczne. W odpowiedzi na ogłoszenie 

do Starostwa wpłynęła jedna oferta. Złożyło ją przedsiębiorstwo INBUD z siedzibą  
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w Raciborzu. Oferta ta nie spełniała jednak wymogów formalnych, bowiem zaoferowana cena 

była niższa od ceny minimalnej, ustalonej przez Zarząd Powiatu. Przedsiębiorstwo INBUD 

zaoferowało 6 000,- zł podczas gdy cena minimalna, określona na podstawie wyceny biegłego 

rzeczoznawcy wynosiła 17 710,- zł. W związku z brakiem innych ofert nie udało się wyłonić 

nabywcy. 

Konkludując Starosta stwierdził, iż w zaistniałej sytuacji należy unieważnić przetarg  

z powodu braku ofert spełniających wymogi formalne (jednym z wymogów przetargu było 

zaoferowanie ceny równej lub większej od ceny minimalnej).  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił ogłosić kolejny przetarg 

na sprzedaż majątku ruchomego – chłodni na odpady medyczne, w którym określona zostaje 

cena minimalna chłodni w wysokości 7 200,-zł.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zakupu 

programu do ewidencjonowania nieruchomości wchodzących do zasobu Powiatu 

Raciborskiego i Skarbu Państwa. 

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

Starosta przekazał, iż dokonana nowelizacja ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 

nieruchomościami wprowadziła zmiany dotyczące ewidencjonowania nieruchomości 

wchodzących do zasobu nieruchomości. Zmiany w art. 23 polegają na sformalizowaniu 

instytucji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

gospodarują starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, którzy m.in.: 

ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewniają wycenę tych 

nieruchomości, sporządzają plany wykorzystania zasobu, zabezpieczają nieruchomości  

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonują czynności związane z naliczaniem 

należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych 

należności. Problematyka stworzenia rzetelnych zasobów nieruchomości jest bardzo istotna  

w kontekście nie tylko w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami ale również stosownie  

do nowego aktu prawnego jakim jest ustawa z dnia 7.09.2007r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. Celem powyższej regulacji jest usunięcie zaniedbań w zakresie 

uporządkowania stanu prawnego własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego położonych na obszarze Ziem Odzyskanych i obszarze byłego 

Wolnego Miasta Gdańsk. Jak pokazują liczne przykłady, w księgach wieczystych nadal nie są 

uwzględnione prawa dzisiejszych polskich właścicieli, w tym gmin, powiatów i Skarbu 
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Państwa. Obowiązek regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa ciąży  

na starostach, wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. Przyjęta ustawa przewiduje, że starostowie przeprowadzą 

inwentaryzację gruntów na Ziemiach Odzyskanych. Mają na to sześć miesięcy od wejścia  

w życie nowych przepisów. Następnie przekażą wojewodom, marszałkom województw, 

wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz tych nieruchomości. Jeśli chodzi o Powiat 

Raciborski Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami szacuje, że uregulowania 

stanu prawnego wymaga ok. trzech tysięcy nieruchomości. Jak informuje Kierownik  

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą we właściwych 

sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego 

prawa. Podobne wnioski odpowiednie organy samorządu złożą w sprawie własności 

jednostek samorządu terytorialnego. Jednak, aby sprostać temu zadaniu w terminie 

określonym przez ustawę o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne jest 

przede wszystkim sprawne zinwentaryzowanie nieruchomości.  

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na zaplanowanie w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. środków niezbędnych  

na zakup programu do ewidencjonowania nieruchomości wchodzących do zasobu Powiatu 

Raciborskiego i Skarbu Państwa. Zakupiony program powinien być kompatybilny z tym, 

który użytkowany jest w Wydziale Geodezji oraz w miarę możliwości z posiadanym przez 

Wydział Finansowy.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Eko Radio 2007” dla Radia Vanessa  

Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Eko Radio 2007”  

dla Radia Vanessa Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5 w wysokości  

do 2 000,- zł brutto.  
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Ad. 6 

 

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 XIII/114/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. 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 22 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 XIII/115/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 23 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 XIII/116/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia 

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

 



 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 XIII/117/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego. 

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. 0047/07. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/118/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 26 

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 13.11.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.11.2007r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wraz z potrzebami powiatu  

w zakresie pomocy społecznej. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji 

Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni 

Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10. 

6. Zmienione uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

wymienionego w pkt 4. 

7. Zmienione uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

wymienionego w pkt 5. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia oświadczenia 

lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

10. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. przekazania 

dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach na 2008r. 

11. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. dokonania 

zmiany Uchwały Nr XIII/113/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu 

Racibórz na zakup zespołu zasilania dla Radia Vanessa w Raciborzu. Zmiana dotyczy 

przedmiotu zakupu, zasilacz awaryjny UPS. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego  
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– urządzenia typu UPS dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji radiowych  

z zakresu zarządzania kryzysowego. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008 rok. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia porozumienia  

z Gminą Rudnik w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.:„Budowa chodnika  

w ciągu drogi powiatowej DP S3500 pomiędzy miejscowościami Ligota Książęca  

i Łubowice”. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia porozumienia  

z Gminą Rudnik w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.:„Budowa chodnika  

w ciągu drogi powiatowej DP S3500 pomiędzy miejscowościami Ligota Książęca  

i Łubowice”. 

19. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. pisemnego 

przetargu ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego - chłodni na odpady medyczne. 

20. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zakupu programu  

do ewidencjonowania nieruchomości wchodzących do zasobu Powiatu Raciborskiego  

i Skarbu Państwa. 

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

dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Eko Radio 2007” dla Radia Vanessa Sp. z o.o.  

z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5. 

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

Nr XIII/114/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego. 
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23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/115/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

24. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/116/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

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

Nr XIII/117/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Radę 

Powiatu Raciborskiego. 

26. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/118/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Raciborskiego. 

 

 


