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PROTOKÓŁ  NR 64/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 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  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 63/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11.03.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 63/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.03.2008r.  

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu 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 omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi 

do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

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 się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia  

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. (wersja z dnia 

18.03.2008r.) 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż do tekstu jednolitego omówionego na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.03.2008r. dodatkowo dopisano kwotę w wysokości 

33 350 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach z dnia 06.032008r. Nr FB/1/3011/20/2/08 z przeznaczeniem na pomoc  

dla repatriantów. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 
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na 2008r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.03.2008r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z tekstem jednolitym projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. – nadwyżka (wersja z dnia 18.03.2008r.) 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu 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 zaprezentował autopoprawkę do wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008-2010, który stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż w poz. nr 1 WPI zostały zwiększone środki własne o kwotę 259 267 zł 

na kontynuację budowy „Szpitala Miejskiego w Raciborzu” przy ul. Gamowskiej. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do wieloletniego 

programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2010, który stanowi załącznik 

nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu 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.  

 

Następnie Wicestarosta omówił autopoprawki do: 

 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Gimnazjum 

Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

1) Wprowadza się zmianę w § 2 ust. 2 o brzmieniu: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”. 
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2) Po  zmianie § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły 

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

1) Wprowadza się zmianę w § 2 ust. 2 o brzmieniu: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

2) Po  zmianie § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

 

3. do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego 

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

1) Wprowadza się zmianę w § 4 o brzmieniu: „Akt założycielski Ośrodka, wymienionego 

w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

2) Po  zmianie § 4 otrzymuje brzmienie: „Akt założycielski Ośrodka, wymienionego w § 1, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

3) W załączniku Nr 1 do projektu uchwały wprowadza się w § 16 ust. 5 o brzmieniu: 

„Wychowankowie ośrodka nie mogą opuszczać ośrodka bez opieki wychowawcy, 

za wyjątkiem wyjść na podstawie udzielonych im przepustek”. 

 

4. do projektu 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. 

1) Wprowadza się zmianę w § 2 ust. 2 o brzmieniu: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

2) Po  zmianie § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akt założycielski Szkoły, wymienionej 

w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

 

5. do projektu 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. 

1) Wprowadza się zmianę w § 1 ust. 1 o brzmieniu: 

„W Rozdziale V Dodatek funkcyjny w § 8  ust.  4  w tabelce dopisano: 
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- w poz. Nr 2 Dyrektor: treść „f) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

800–1100 zł”, 

- dodano poz. Nr 9  o treści „Koordynator gimnastyki korekcyjnej 300–700 zł”. 

2) Po zmianie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W Rozdziale V Dodatek funkcyjny w § 8  ust.  4  w tabelce dopisano: 

- w poz. Nr 2 Dyrektor: treść „f) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

800–1100 zł”, 

- dodano poz. Nr 7 o treści „Koordynator gimnastyki korekcyjnej 300–700 zł”. 

Dotychczasowe pozycje nr 7 i nr 8 stają się pozycjami nr 8 i nr 9 bez zmiany ich treści”. 

 

W/w autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował autopoprawki do projektów uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1. założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

2. założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą w Rudach przy 

ul. Szkolnej 2, 

3. utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Rudach przy 

ul. Szkolnej 2, 

4. założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, 

5. 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 ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

 

Wicestarosta zaprezentował protokół uzgodnienia ze spotkania z przedstawicielami związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie uzgodnienia projektu Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.  

W/w protokół uzgodnienia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem uzgodnienia oraz postanowił o jego 

przekazaniu, do wiadomości radnych, na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.03.2008r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. uchwały 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 44b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 został skierowany 

do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 13.03.2008r. Rada Społeczna przedstawiony projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego zaopiniowała pozytywnie, podejmując uchwałę nr 3/II/2008.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z uchwałą nr 3/II/2008 Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13.03.2008r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego oraz postanowił  

o jej przekazaniu, do wiadomości radnych, na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.03.2008r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady o zamianę 

kolejności pkt 15 i pkt 17 w porządku obrad sesji, bez zmiany ich treści.   

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii  

o możliwości umorzenia wierzytelności Panu Wojciechowi Dudka z tytułu ustalenia opłaty  

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 

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

Starosta poinformował, iż działając w oparciu o § 1, § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/474/2005 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.11.2005r. w sprawie zasad i trybu umarzania 

wierzytelności powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja 
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podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii                     

o możliwości umorzenia wierzytelności Panu Wojciechowi Dudka z tytułu ustalenia opłaty  

za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 

Wierzytelność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na dzień 30.01.2008r. wynosiła 

600,00 zł, odsetki 299,60 zł, koszty upomnienia 8,80 zł. Jak wynika z przedstawionego  

przez Dyrektora PCPR materiału wyegzekwowanie wierzytelności poprzez Urząd Skarbowy                   

w Raciborzu okazało się bezskuteczne, zobowiązany nie posiada własnych źródeł dochodu 

oraz majątku, z którego Urząd mógłby prowadzić skuteczną egzekucję. W związku                         

z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu wydał postanowienie znak 

EA/724/08/P/8171//08 z dnia 30.01.2008r. w sprawie umorzenia postępowania 

egzekucyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował umorzenie wierzytelności  

Panu Wojciechowi Dudka z tytułu ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,  

wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przygotowania 

informatora naborowego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował informator naborowy do druku  

(płatne ze środków zabezpieczonych w rozdz. 80195, § 4300).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Kornowac o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectw: Kornowac i Pogrzebień. 

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

Starosta poinformował, iż Wójt Gminy Kornowac zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru sołectw: Kornowac i Pogrzebień. Obowiązek takiego uzgodnienia w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu wynika z 17 pkt 7 ustawy z dnia 

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z 2003r. z późn. zm.). Po przeanalizowaniu złożonych wraz z wnioskiem dokumentów 

Referat Architektury i Budownictwa ustalił, iż nie ma uwag co do proponowanych rozwiązań 

planistycznych w zakresie ich zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu. 
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W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uzgodnił, podejmując 

stosowne postanowienie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego sołectwa Kornowac, Pogrzebień w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru w rejonie 

ul. Astrów. 

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

Starosta poinformował, iż Wójt Gminy Nędza zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru w rejonie ul. Astrów. 

Obowiązek takiego uzgodnienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu 

wynika z 17 pkt. 7 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z póź. zm.). Po przeanalizowaniu złożonych  

wraz z wnioskiem dokumentów Referat Architektury i Budownictwa ustalił, iż nie ma uwag 

co do proponowanych rozwiązań planistycznych w zakresie ich zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uzgodnił, podejmując 

stosowne postanowienie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego sołectwo Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru w rejonie  

ul. Astrów w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  

dot. ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobligował brokera ubezpieczeniowego do wyszukania  

i przedstawienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenie 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  
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oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Ponadto wyraził zgodę, 

aby zlecić brokerowi dokonanie analizy stanu ubezpieczenia wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu, która będzie stanowić podstawę do podjęcia decyzji  

o sposobie ubezpieczenia w roku 2009. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu  

na „Modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków  

w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”  o kwotę 2 539,69 zł 

brutto (płatne ze środków zabezpieczonych w dziale 801, rozdziale 80130, § 6050).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dostawę i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego  

– Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu – pakiet nr 2 (wyposażenie medyczne  

i technologiczne). 

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

Starosta przekazał, iż pismem nr ZP/A/A/7/107/08 z dnia 11.03.2008r. Inwestor Zastępczy  

– RPI poinformował tut. Starostwo, iż w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż 

wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego – Budowa Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu” – pakiet nr 2, wpłynęła jedna oferta, która przewyższa wartość jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (kwota przeznaczona przez Zamawiającego 

zgodnie z ZTE wynosi 2 000 080, 00 zł brutto). Cena podana w ofercie nr 1 jako 

najkorzystniejsza (spełniająca warunki przetargu) przekracza o 259 266, 51 zł brutto kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym 

Inwestor Zastępczy zwraca się o wygospodarowanie dodatkowych środków na realizację 

powyższego zamówienia publicznego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 259 267 zł brutto na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 2 

postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego  

i Geriatrycznego – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. Dodatkowe środki zostaną 
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zabezpieczone z następujących źródeł: 200 000 zł z nadwyżki budżetowej, 52 265 zł  

z dochodów oraz 7 002 zł z rezerwy budżetowej.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału Rehabilitacji Bloku 

B – Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 6 545,30 zł brutto na realizację zamówienia w zakresie postępowania 

przetargowego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału 

Rehabilitacji Bloku B – Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. Płatność ze środków rozliczanych 

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2007r.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs nr: 03.04.00-003/08 w ramach 

RPO WSL działanie 3.4 Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie karty informacyjnej dot. złożenia wniosku  

w odpowiedzi na konkurs nr: 03.04.00-003/08 w ramach RPO WSL działanie 3.4 Promocja 

turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 polecił, aby Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej zaproponowała z jakich środków zostanie sfinansowane 

sporządzenie studium wykonalności przez firmę zewnętrzną.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

dot. złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs nr: 04.03.00-003/08 w ramach RPO WSL 

działanie 4.3 Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie karty informacyjnej dot. złożenia wniosku  

w odpowiedzi na konkurs nr: 04.03.00-004/08 w ramach RPO WSL działanie 4.3. Promocja 

kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 postanowił, iż powróci do w/w sprawy po przedstawieniu  
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przez Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej informacji  

nt. wyników negocjacji dotyczących ceny opracowania studium wykonalności.  

 

Starosta przedstawił projekt „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych Referatu Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego na II kwartał 2008r.”, który stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził „Szczegółowy zakres kontroli finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na II kwartał 2008r.”.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej 

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz wystąpienie pokontrolne  

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu zostaną 

omówione na kolejnym posiedzeniu.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Rzecznika Konsumentów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2007r.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów odpowiedzialnego za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/155/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 XVII/156/2008  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz Uchwały Nr XVII/157/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni diagnostycznej (USG)  

w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11. 

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

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację. 

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

załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XVII/158/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r.  

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.  

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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Starosta omówił informację nt. prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym oraz jego rodziną. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym oraz jego rodziną dokonała oceny złożonej 

oferty. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Hospicjum im. św. Józefa Zespół 

Opieki Paliatywnej. Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi formalne zawarte 

w ogłoszeniu o konkursie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. prac Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym  

oraz jego rodziną. Zaakceptował propozycję Komisji polegającą na przyznaniu dotacji  

w kwocie 8 900,00 zł Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej na zadanie 

„Opieka paliatywna i hospicyjna nad chorym i jego rodziną”. 

 

Starosta przedstawił informację nt. prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych  

w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy 

społecznej. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż na realizację zadania pn. „Prowadzenie całodobowego ośrodka 

interwencji kryzysowej” wpłynęły następujące oferty: 

 Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”. 
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Na realizację zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego” 

wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.                 

Komisja konkursowa stwierdziła, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne zawarte  

w ogłoszeniu o konkursie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. prac Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

w zakresie pomocy społecznej. Zaakceptował propozycję Komisji polegającą na przyznaniu  

dotacji następującym organizacjom: 

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w kwocie 48 000,00 zł na „Prowadzenie 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami 

przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”, 

2) Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w kwocie 48 000,00 zł na „Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej”. 

 

Starosta omówił: 

 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 13.03.2008r., 

które stanowią załącznik nr 31 do protokołu. Zarząd Powiatu ustalił, iż odpowiedzi  

na wniosek nr 1 udzieli Kierownik Referat Edukacji, Kultury i Sportu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2008r., 

które stanowią załącznik nr 32 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 2, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 14.03.2008r., które stanowią załącznik nr 33 do protokołu.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotował 

odpowiedź na wniosek nr 1, a Kierownik Spraw Społecznych na wnioski od nr 2 do nr 3, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17.03.2008r., które stanowią 

załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Skarbnik Powiatu przedstawiła analizę 

płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, uwzględniającą podwyżki płac 

w 2008r. 

W/w analiza stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podwyższenie wynagrodzeń pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (bez Dyrektora jednostki). Zwiększenie funduszu 

płac nastąpi od 01.03.2008r. w wysokości 20 % w ramach środków zabezpieczonych  

w budżecie jednostki.  

 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zostanie 

upoważniony do reprezentowania Powiatu Raciborskiego i prowadzenia realizacji zadań 

wynikających z zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Raciborskim a Województwem 

Śląskim, tj.:  

- nr 5/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 

na odcinku Jankowie – Rudy”,  

- nr 6/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 

na odcinku Babice-Nędza”.  

Ponadto w związku z zamiarem realizacji w/w porozumień przygotowano wnioski  

do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w sprawie udzielenie pełnomocnictw  

do występowania w przedmiotowych sprawach dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu Pana Jerzego Szydłowskiego.  

W/w upoważnienie oraz wnioski w sprawie udzielenia pełnomocnictw stanowią załączniki  

od nr 36 do nr 37 do protokołu.  

 

Zarząd ustalił, iż w trakcie posiedzenia w dniu 01.04.2008r. uda się na wizję na budowę 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu. Na w/w posiedzenie Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów przygotuje informację nt. zaawansowania robót w bieżącym roku na budowie  

Szpitala.  

 

 

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   
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II część  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 rok.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2007 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 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 układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 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 układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 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 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 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 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

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 18.03.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. 

5. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. (wersja z dnia 18.03.2008r.). 

6. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. – nadwyżka (wersja z dnia 

18.03.2008r.). 

7. Autopoprawka do wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008-2010, który stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu 

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

8. Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

a) założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

b) założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z  siedzibą w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2, 

c) utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z  siedzibą w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2, 

d) założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, 

e) zmiany uchwały dot. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w roku 2008. 

 

9. Protokół uzgodnienia ze spotkania z przedstawicielami związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli w sprawie uzgodnienia projektu Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.  
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10. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii o możliwości 

umorzenia wierzytelności Panu Wojciechowi Dudka z tytułu ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przygotowania informatora 

naborowego. 

13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Kornowac o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla sołectw: Kornowac i Pogrzebień. 

14. Kserokopia postanowienia nr SA 0718H/II/1/3/08 z dnia 18.03.2008r.  

15. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Nędza o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla sołectwa Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru w rejonie ulicy 

Astrów. 

16. Kserokopia postanowienia nr SA 0718E/II/4/3/08 z dnia 18.03.2008r. 

17. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. ubezpieczenia 

mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej  

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

19. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dostawę i montaż 

wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu – pakiet nr 2 (wyposażenie medyczne i technologiczne). 

20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Opracowanie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału Rehabilitacji Bloku B – Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”.  

21. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia 

wniosku w odpowiedzi na konkurs nr: 03.04.00-003/08 w ramach RPO WSL działanie 3.4 

Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

22. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia 

wniosku w odpowiedzi na konkurs nr: 04.03.00-003/08 w ramach RPO WSL działanie 4.3 
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Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

23. Projekt „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego na II kwartał 2008r.” – pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego nr TK. 0716-8/08 z dnia 13.03.2008r.  

24. Karta informacyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Raciborzu za 2007r.  

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

Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Nr XVII/155/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego 

podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego 

przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

27. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz Uchwały Nr XVII/157/2008 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

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

Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

28. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XVII/158/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.02.2008r.  

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.  
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29. Informacja nt. prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym oraz jego rodziną.  

30. Informacja nt. prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. 

31. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 13.03.2008r. 

32. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2008r. 

33. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 14.03.2008r. 

34. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17.03.2008r. 

35. Analiza płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, uwzględniająca 

podwyżki płac w 2008r. – pismo nr FK-0717-5/MŁ/08 z dnia 19.03.2008r.  

36. Upoważnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego i prowadzenia realizacji zadań wynikających z zawartych 

porozumień pomiędzy Powiatem Raciborskim a Województwem Śląskim, tj.:  

- nr 5/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr 919 na odcinku Jankowie – Rudy”,  

- nr 6/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr 919 na odcinku Babice-Nędza”.  

37. Wnioski w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu dot. realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Województwem Śląskim, tj.:  

- nr 5/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr 919 na odcinku Jankowie – Rudy”,  

- nr 6/KT/2008, którego przedmiotem jest „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr 919 na odcinku Babice-Nędza”.  

38. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 rok.  

39. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2007 rok.  

40. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 
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41. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

42. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

43. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

 


