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PROTOKÓŁ  NR 62/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 marca 2008r. oraz w dniu 6 marca 2008r.  

 

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: 

 

I część – 04.03.2008r.  

1. Wizja w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 61/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.02.2008r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. materiału na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. nt: Zadania powiatu w zakresie komunikacji  

i transportu. 

6. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

7. Sprawy bieżące. 

 

II część – 06.03.2008r. 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 
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I część – 04.03.2008r.  

Ad. 1 

Na wstępie posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego udali się na wizję  

do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

W trakcie w/w wizji, Zarząd Powiatu Raciborskiego poruszył sprawę zabezpieczenia 

właściwej ilości pracowników obsługujących sprzęt niezbędny do utrzymania dróg,   

w celu maksymalnego jego wykorzystania w okresie sezonu pracy na drogach. W przypadku 

gdy w/w działania pociągną za sobą konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia 

pracowników, Dyrektor PZD w Raciborzu wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.  

Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi PZD w Raciborzu przedłożyć do końca marca b.r. 

harmonogram prac związanych z modernizacją poboczy przy drogach powiatowych  

(w rozbiciu tygodniowym), z uwzględnieniem kompleksowego wykonania prac. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Pełnomocnikowi ds. zarządzania jakością 

przygotowanie karty działań zapobiegawczych, która będzie adresowana do Skarbnika 

Powiatu. W karcie tej należy zobowiązać Skarbnika Powiatu do przygotowania pisemnej 

informacji nt. przeznaczenia 5% środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski  

w Katowicach na pokrycie kosztów własnych Powiatu Raciborskiego związanych z realizacją 

porozumienia dot. utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego, 

realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Termin – 18.03.2008r.  

Ad. 2 

Protokół Nr 61/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3 

Na wstępie omawiania pkt 3 w posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach Alicja Grzesiak – Sobania.  

W związku z powyższym Starosta w pierwszej kolejności przedstawił pakiet uchwał 

związanych z przekształceniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach  

w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, tj.:  

1. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2,  

2. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodka Szkolno – Wychowawczym z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2,  
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3. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2,  

4. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Gimnazjum 

Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2,  

5. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19,  

6. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2,  

7. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

 

W/w projekty uchwały stanowią załączniki od nr 3 do nr 9 do protokołu.  

Jak podkreślił Wicestarosta w miejsce likwidowanego SOSW w Rudach powołany zostanie 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. Z danych Centrum Metodycznego Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie wynika, iż 982 nieletnich (chłopcy  

i dziewczęta) oczekuje na umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej i resocjalizacyjno – 

rewalidacyjnej typu młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w tym 109 nieletnich (chłopców)  

z samego Województwa Śląskiego. Stąd też celowym wydaje się utworzenie placówki 

integracyjnej (resocjalizacyjno – rewalidacyjnej) typu młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

co przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na umieszczenie w ośrodku dla nieletnich. 

Na terenie Województwa Śląskiego funkcjonują tylko dwa ośrodki dla niedostosowanych 

społecznie z normą intelektualną i jeden dla niedostosowanych społecznie z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, co nie jest wystarczające dla zabezpieczenia realizacji 

postanowień sądowych. Ponadto jak dodał Wicestarosta, celem realizacji zadań statutowych, 

w ośrodku zostanie zatrudniona kadra pedagogiczna dotychczasowego SOSW w Rudach, 

która podjęła stosowne działania w celu uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych do pracy  

w MOW (studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki 

społecznej).  

Jak uzupełnił Wicestarosta planowane utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach oraz powołanie koordynatora gimnastyki korekcyjnej, powodują konieczność 

dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

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

w roku 2008. Projekt uchwały w w/w sprawie omawiany był na poprzednim posiedzeniu  
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i w najbliższych dniach będzie uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. Informacja nt. wyników uzgodnień będzie przedstawiona podczas drugiej części 

posiedzenia w dniu 06.03.2008r. 

 

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 likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

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 likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

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 rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

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 założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 18.03.2008r. 

 

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 założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7  

w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19 oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 
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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 utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

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 założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

W dalszej części Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2008. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z informacją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski otrzymał kwotę 1 960 392,00 zł                    

na realizację w 2008r. zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zgodnie  

z brzmieniem art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Raciborskiego określa 

w formie uchwały zadania oraz wielkość środków na realizację tych zadań na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd Pracy                        

w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

przy udziale środków PFRON. Zakres zadań z rehabilitacji zawodowej uwzględnia nowe 

zadania, które wprowadziła nowelizacja ustawy w drugiej połowie ubiegłego roku.  

Zadania te, ujęte są w pkt 1b, 1f, 1g „Wykazu zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań 

w roku 2008”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych,  

aby „Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkość środków 

PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008”, stanowiący załącznik  



 6 

do przedmiotowego projektu uchwały zawierał informację, iż nowe zadania w 2008r. 

zaznaczono drukiem pogrubionym i pochyłym. 

Po zmianie, przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Ponadto Wicestarosta poinformował, że przy opracowywaniu propozycji podziału środków 

uwzględniono doświadczenia z realizacji omawianych zadań w latach poprzednich.  

Zadania ujęte w pkt 1a – 1i realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, zadanie ujęte  

w pkt 2a realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, zadania określone  

w pkt 2b – 2e realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Zgodnie  

z art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy kwota 871 910,00 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu stanowi 90% dofinansowania 

działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów w kwocie 96 879,00 zł, zabezpiecza Powiat 

z dochodów własnych. 

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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż realizując wniosek nr 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21.02.2008r. proponuje się dokonać zmiany brzmienia 

Uchwały Nr XXXVI/468/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.11.2005r. w sprawie 

ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”, umożliwiając 

wręczenie odznaki również osobom fizycznym zasłużonym dla Powiatu Raciborskiego.  

Nadanie wyróżnienia osobom fizycznym stanowi formę ich uhonorowania i doceniania 

wkładu służącego rozwojowi Powiatu Raciborskiego.  

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 zmiany uchwały dot. ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Rady doprecyzowanie 

uzasadnienia do w/w projektu uchwały. Po zmianie, w/w projekt zostanie omówiony podczas 

drugiej części posiedzenia. 

 

Starosta zaprezentował projekt Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż konieczność zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu 

Raciborskiego na lata  2008 – 2010 wynika z planowanego finansowania w 2008r.  

ze środków budżetu Państwa zadania pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”  

w wysokości 32 000 000 zł,  aktualizacji wydatków ze środków własnych Powiatu 2008r.  

w dziale 801 oraz aktualizacji środków na wykonanie adaptacji i remontu budynków  

tut. Starostwa przy pl. Okrzei 4 i 4a w Raciborzu.   

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. Ponadto ustalił, iż radni otrzymają 

również aktualnie obowiązujący wieloletni program inwestycyjny. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. ustanowienia służebności gruntowej (prawa przejazdu i przechodu) na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Referat Gospodarki Nieruchomościami czyni starania w celu zbycia 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej, oznaczonej jako działka na 4117/164 (k. m. 4), obręb Racibórz. Działka 

ta nie posiada dostępu do drogi publicznej, co jest warunkiem jej zbycia. Jedyna możliwość 

dojazdu do ul. Klasztornej przebiega przez działkę nr 4373/164 (k.m.4). Działka ta stanowi 

obecnie własność Powiatu Raciborskiego.   

Po zapoznaniu się z dołączonym do w/w karty informacyjnej projektem uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, Zarząd postanowił,  

iż służebność powinna mieć charakter odpłatny. Po zmianie, w/w projekt uchwały zostanie 

omówiony podczas drugiej części posiedzenia. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.,  

po ich uzupełnieniu, Skarbnik Powiatu przedstawi w trakcie drugiej części posiedzenia.  

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.  

 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków 

Sekretarza Powiatu Pani Magdalenie Powązce zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 1 

do Uchwały Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r.  
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w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

powiatu i składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Ad. 5 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. materiału  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. nt. „Zadania powiatu  

w zakresie komunikacji i transportu”. 

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

Po zapoznaniu się z przygotowanym przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

materiałem nt. zadań powiatu w zakresie komunikacji i transportu, Zarząd polecił,  

aby został on uzupełniony o dane dotyczące ilości pracowników realizujących poszczególne 

zadania z zakresu: transportu drogowego, rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania 

pojazdami mechanicznymi.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował materiał  

nt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu” oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

Po zmianie, materiał nt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu” stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad. 6 

Starosta przedstawił informację nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaopiniował negatywnie przygotowaną przez Dyrektora PCPR 

w Raciborzu informację nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. Zastrzeżenia budziła przede wszystkim część druga informacji dotyczącą 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej, z którymi w większości Zarząd nie został wcześniej 
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zapoznany. Stąd wymagają one przedyskutowania i wybrania najlepszych sposobów  

ich realizacji. Ponadto Zarząd podkreślił, iż w zakresie zapewnienia opieki dzieciom 

częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej w Powiecie Raciborskim został 

przyjęty i zaakceptowany wariant polegający na prowadzeniu drugiej placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego przez organizację pozarządową 

wyłonioną w drodze konkursu.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Dyrektorowi PCPR w Raciborzu poprawienie 

informacji nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

– sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

w terminie do dnia 06.03.2008r. Zarząd stwierdził, iż Dyrektor, przygotowując wnioski  

do materiału, nie uwzględnił uzgodnień wypracowanych wspólnie z Członkami Zarządu,  

co skłania Zarząd do stwierdzenia niedbałego wywiązywania się z nałożonych obowiązków 

oraz braku ścisłej współpracy (nierealizowanie uzgodnień) z Zarządem Powiatu w ich 

zakresie. W przypadku powtórzenia się zaistniałej sytuacji zostanie nałożona na w/w kara 

porządkowa.  

Ad. 7 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego” – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił Panią Anastazję Kolarz – Inspektora w Referacie 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na VII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą 

„Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 05.03.2008r. w Mikołowie i zobowiązał  

w/w do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie proponowanej wysokości składki dla Powiatu 

Raciborskiego. Składka powinna wynosić maksymalnie do 2 000, 00 zł. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

środków w dziale 750, rozdziale 75020 w paragrafie 6050 na zrealizowanie zadania 

pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu  

i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a  

w Raciborzu” oraz w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na roboty remontowe budynku  

przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu niezbędne dla funkcjonowania Powiatowego Urzędu 

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

Starosta poinformował, iż w przedmiotowej karcie informacyjnej Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów proponuje, aby dodatkowo przeznaczyć z nadwyżki budżetowej 

kwotę w wysokości 1 515 025 zł na realizację zadań remontowych w budynkach  

tut. Starostwa w 2008r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości wzrost kosztów, jakie niezbędne  

są do  zrealizowania zadania pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, 

pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem  

przy pl. Okrzei 4 i 4a w Raciborzu” oraz w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na roboty 

remontowe budynku przy ul. Klasztornej 6 Raciborzu niezbędne dla funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd postanowił, iż w roku 2008 dodatkowo zabezpieczy  

na realizację w/w zadania kwotę 300 000,00 zł. Pozostałe brakujące środki w 2009r.  

 

Starosta przedstawił ogłoszenie oraz zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego na rok 2008. 

W/w ogłoszenie oraz zasady stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

Analizując zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zmienił brzmienie ppkt 3 oraz ppkt 5 w pkt 8 (kryteria 

stosowane przy wyborze najkorzystniejszych ofert), a także wykreślił dotychczasowy ppkt 4.  

Po zmianie, ppkt 3 otrzymał brzmienie: „finansowe – wysokość środków własnych 

zaangażowanych w realizację zadania”, a ppkt 5 otrzymał brzmienie: „dotychczasowa 

współpraca przy realizacji zadań z samorządem Powiatu Raciborskiego”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  

oraz postanowił o jego ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w BIP-ie. Po zmianie,  

Zarząd zaakceptował zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację  

w/w zadania na rok 2008, które zamieszczone zostaną w BIP-ie (załącznik nr 24  

do protokołu).  

 

Starosta omówił analizę satysfakcji klienta na podstawie ankiet za II półrocze 2007r.,  

która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą satysfakcji klienta opracowaną  

na podstawie ankiet za II półrocze 2007r. oraz postanowił o jej przekazaniu do wszystkich 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa. 

 

Starosta przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem zagrożeń 

wypadkami przy pracy za rok 2007 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, opracowaną 

przez Inspektora ds. BHP Bożenę Sochacką. 

W/w analiza  stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości analizę stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy pod kątem zagrożeń wypadkami przy pracy za rok 2007 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił wnioski i interpelacje zgłoszone na XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26.02.2008r., które stanowią załącznik nr 27 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 oraz na interpelację radnego Leonarda Malcharczyka 

oznaczoną jako tiret pierwszy. Natomiast odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa 

Ciszka, interpelacje radnego Leonarda Malcharczyka oznaczone jako tiret drugi i trzeci 

udzieli Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Ponadto odpowiedź na interpelację 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Norberta Miki przygotuje Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, po uzyskaniu informacji od Skarbnika Powiatu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z tematyką posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na marzec b.r., stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił pismo pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

adresowane do Radia Vanessa FM, dotyczące podwyższenia wynagrodzeń.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż powróci do omówienia sprawy dotyczącej 

podwyższenia wynagrodzeń pracowników PUP w Raciborzu na kolejnym posiedzeniu  

po przygotowaniu przez Skarbnika Powiatu informacji nt. wysokości funduszu płac jednostki  

oraz po przedstawieniu przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich zestawienia porównawczego wysokości podwyżki płac dokonanej  

w tut. Starostwie w stosunku do planowanej regulacji płac w PUP.  
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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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/154/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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. 0047/08. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad w dniu 06.03.2008r.   

II część – 06.03.2008r.  

Ad. 1 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. (nadwyżka). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 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 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

W trakcie omawiania przez Skarbnika Powiatu zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2008r., Wicestarosta poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęło pismo Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej prowadzonego przez SS Maryi Niepokalanej przy Pl. Jagiełły 3  

w Raciborzu. W piśmie Dyrektor Domu zwróciła się z prośbą o przekazanie dotacji celowej 

na realizację programu naprawczego. Poinformowała, iż ostatnim zadaniem do zrealizowania 

programu naprawczego jest remont łazienek. Wstępny koszt urządzenia i wyposażenia 

łazienek wynosi 20 000,00 zł.  

Mając na uwadze, że remont łazienek jest ostatnim etapem realizacji programu naprawczego 

Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez SS Maryi Niepokalanej przy Pl. Jagiełły 3  
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w Raciborzu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie kwoty  

15 000,00 zł na dokończenie prac remontowych Domu.  

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 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż zgodnie z przyjętymi przez Radę Powiatu Raciborskiego zasadami 

zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

Dyrektor jednostki przygotował wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia. Zbycie 

zaproponowanego majątku nie ograniczy możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu 

oraz nie wpłynie negatywnie na warunki udzielania świadczeń zdrowotnych. Zbycie 

zaproponowanego mienia ruchomego pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu 

podejmując uchwałę nr 4/2008 z dnia 20.02.2008r. 

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 zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

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

Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Sekretarza Powiatu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 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 powołania Sekretarza Powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 
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Starosta przedstawił poprawiony projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. W projekcie uchwały określono, iż służebność będzie miała 

charakter odpłatny. Szczegółowe warunki umowy określi uchwała Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, stosownie do treści art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05.06.1998r.  

o samorządzie powiatowym oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 

nieruchomościami.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. 

 

Starosta omówił poprawiony projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Starosta przeczytał poprawione uzasadnienie do w/w projektu uchwały oraz poinformował,  

iż zmienione zostało również brzmienie tytułu i § 1 projektu, dostosowując je do przyjętej 

koncepcji tworzenia uchwał zmieniających.  

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 zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

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

w roku 2008. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały 

uzgodnione ze związkami zrzeszającymi nauczycieli. Stosowny protokół uzgodnienia 

zostanie przekazany radnym na sesji w dniu 18.03.2008r. Ponadto zmienione zostało 
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brzmienie tytułu oraz § 1 projektu uchwały, dostosowując je do przyjętej koncepcji tworzenia 

uchwał zmieniających. 

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 zmiany uchwały dot. przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

 

W związku z otrzymaniem pisma nr DK.RY.CW.42300/20/08 z dnia 06.03.2008r. Śląskiego 

Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, Zarząd postanowił, aby w/w informacja 

znalazła się w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2.  

 

Starosta przedstawił informację nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. Informacja ta została poprawiona przez Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

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 skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

 

Starosta złożył relację z wizyty w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 03.03.2008r. 

W trakcie spotkania z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską zwrócono się z prośbą  

o rozważenie możliwości czasowego zaangażowania środków budżetu państwa  

na realizowanie procedur zakupu wyposażenia medycznego.  

 

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 04.03.2008r.  

oraz w dniu 06.03.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.03.2008r.  

oraz w dniu 06.03.2008r,  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodka Szkolno – Wychowawczym z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Gimnazjum 

Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2008. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego  

przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

dot. ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 
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13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

15. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia 

służebności gruntowej (prawa przejazdu i przechodu) na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.  

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu 

18. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. materiału na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r. nt.: „Zadania powiatu w zakresie 

komunikacji i transportu”. 

19. Materiał nt. „Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu” – po zmianie. 

20. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

dot. „Śląskiego Ogrodu Botanicznego” – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie. 

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia środków  

w dziale 750, rozdziale 75020 w paragrafie 6050 na zrealizowanie zadania pn. „Adaptacja 

i remont pomieszczeń oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, 

zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, 

modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a  

w Raciborzu” oraz w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na roboty remontowe budynku  

przy ul. Klasztornej 6 Raciborzu niezbędne dla funkcjonowania Powiatowego Urzędu 

Pracy.  
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23. Ogłoszenie oraz zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  

na rok 2008. 

24. Zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008  

– po zmianie. 

25. Analiza satysfakcji klienta na podstawie ankiet za II półrocze 2007r. 

26. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem zagrożeń wypadkami przy pracy 

za rok 2007 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

27. Wnioski i interpelacje zgłoszone na XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.02.2008r. 

28. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na marzec b.r. 

29. Pismo pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu dotyczące podwyższenia 

wynagrodzeń.  

30. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/154/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. (nadwyżka). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

33. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

34. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Sekretarza Powiatu. 

35. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

36. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego.  

37. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008. 
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38. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

– po zmianie.  


