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PROTOKÓŁ  NR 77/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 czerwca 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10.06.2008r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.06.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Rudnik realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej na ul. Sportowej w Ligocie Książęcej”.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  



 2 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji 

zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej  

na ul. Sportowej w Ligocie Książęcej”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

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 5 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 6 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 budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. (rezerwa ogólna).  

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009). 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż na podstawie w/w uchwały, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego przekazuje kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna  

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 

(2009). Upoważnienia tego Zarząd Powiatu dokonuje na podstawie Uchwały  
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Nr XV/130/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 31.08.2008r. nastąpi likwidacja Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach, Zarząd Powiatu polecił, aby Skarbnik Powiatu 

wykreśliła w wykazie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009) stanowisko dyrektora  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania 

kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009). 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie 

przejazdu i przechodu przez działkę nr 4373/164, stanowiącą własność Powiatu 

Raciborskiego, jest niezbędne w celu sprzedaży działki nr 4117/164. Prawo to będzie 

polegało na umożliwieniu przejeżdżania i przechodzenia przez w/w działkę pasem szerokości 

4m i długości 95m, wiodącym istniejącą drogą wewnętrzną, oraz częścią wybetonowanego 

placu. Służebność będzie miała charakter odpłatny. Każdoczesny właściciel (posiadacz) 

działki nr 4117/164 zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

rocznej opłaty. Wysokość opłaty zostaje ustalona jako równowartość 8,5 dt (decytony) 

średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu roku poprzedzającego rok, w którym 

opłata ta będzie wymagalna. Cena ta jest ogłaszana w Monitorze Polskim, w formie 

obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przyjęcie takiego wskaźnika 

powoduje, iż wysokość opłaty będzie podlegać samoistnej waloryzacji. Opłata ta będzie 

obowiązywała począwszy od 2010r., a termin jej wymagalności zostanie ustalony  

na 31 marca każdego roku.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

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

Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia:  

1) Jerzemu Szydłowskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

2) Henrykowi Hildebrandowi – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, 

3) Jolancie Rabczuk – Dyrektorowi DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, 

4) Edmundowi Stefaniakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął proponowane z dniem 01.06.2008r. podwyżki 

wynagrodzeń miesięcznych n/w Dyrektorów:  

1) Jerzy Szydłowski -  płaca zasadnicza  4.000,-  dodatek funkcyjny 1.400,-  wysługa lat 20 % 

800,-  premia 20 % 800,-  ogółem  7.000,- 

2) Henryk Hildebrand - płaca zasadnicza  2.700,-  dodatek funkcyjny 1.000,-  wysługa lat 

14% 378,-  ogółem 4.078,- 

3) Jolanta Rabczuk - płaca zasadnicza  4.000,-  dodatek funkcyjny 1.400,-  wysługa lat 20 % 

800,-  premia 20 % 800,-  ogółem  7.000,- 
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4) Edmund Stefaniak - płaca zasadnicza  3.700,-  dodatek funkcyjny 1.300,-  wysługa lat 20% 

740,-  ogółem 5.760,- 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przyznania 

dodatkowych środków finansowych w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Starosta poinformował, iż Decyzją nr IU.IX.7328-1-32/07 z dnia 04.06.2008r. Prezydenta 

Miasta Racibórz ustalono jednorazowa opłatę, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Racibórz, w wysokości 12.932 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 

złote) dla Powiatu Raciborskiego – właściciela zbywającego nieruchomości, oznaczone  

w ewidencji gruntów jako działki nr nr 139/10 o pow. 0,1067 ha, 140/10 o pow. 0,1031 ha, 

141/10 o pow. 0,1084 ha, 145/10 o pow. 0,1259 ha, k.m.5, obręb Ostróg położone  

w Raciborzu przy ul. Brzozowej/Opolskiej, objęte księgą wieczystą KW nr 38555.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w dziale 

700 rozdziale 70005 na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego w wysokości 15.000 zł,  

ze środków rezerwy ogólnej. Kwota 12.932 zł zostanie przeznaczona na uiszczenie opłaty  

na rzecz Gminy Racibórz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz. 

Natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na sporządzenie ponownego operatu 

szacunkowego na zbycie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zatwierdzenia projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych  

na rok szkolny 2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dot. projektów arkuszy organizacyjnych 

szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji  

o przebiegu IV Targów Pracy dla Nauczycieli, które odbyły się 12.06.2008r.  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o przebiegu IV Targów Pracy  

dla Nauczycieli, które odbyły się 12.06.2008r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

oraz w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. 

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

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.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania dotyczącego dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, 

trwałego zarządu, najmu i dzierżawy za rok 2007 oraz dłużników z Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a także z tytułu najmu mienia 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie Wydziału Finansowego dotyczące 

dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu  

i dzierżawy za rok 2007 oraz dłużników z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, a także z tytułu najmu mienia Powiatu Raciborskiego. 

Polecił Skarbnikowi Powiatu, aby na jednym z posiedzeń w lipcu b.r. przedstawiła informację 

o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2008r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. oferty 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAWO – MED na prowadzenie izby 

wytrzeźwień. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Mając na względzie, iż oferta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAWO – MED  

na prowadzenie izby wytrzeźwień jest bardzo ogólna, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby wystąpił do wnioskodawcy  

o skonkretyzowanie oferty.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. propozycji konkursów 

na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w okresie trzech lat i jednego roku. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości propozycję konkursów na wsparcie 

realizacji zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony 

zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

informującym, iż w okresie od czerwca do końca września b.r. zostaną wstrzymane roboty 

przy mechanicznym ścinaniu i frezowaniu poboczy dróg. Roboty przy ścinaniu poboczy 

zostaną wznowione od października b.r.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z kontroli 

przeprowadzonej w dniach od 26.05.2008r. do 10.06.2008r. w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu, która dotyczyła wykonania wniosków i interpelacji podjętych podczas  

III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w protokół stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

Mając na względzie spostrzeżenia i wnioski kontrolne Komisji Rewizyjnej, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych tut. Starostwa,  

aby w przypadku nie uzyskania odpowiedzi od podmiotu zewnętrznego na zgłoszoną 

interpelację lub przyjęty wniosek na posiedzeniu Rady Powiatu, po upływie miesiąca, 

zwracali się ponownie o udzielnie odpowiedzi. 

 

Ad. 4 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 
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realizacji Uchwały Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.  

w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Wdrażanie 

usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia i złożenia 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania 

dofinansowania. 

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 25 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 XX/196/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008r. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

załącznik nr 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 Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XX/200/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

Ustalił Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 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 27 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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 03.06.2008r.: 

1) Nr XX/192/2008 – w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych, 

2) Nr XX/201/2008 –  w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia, 

3) Nr XX/202/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 28  

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XX/195/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

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 29 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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XX/197/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XX/198/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zawarcia 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków  

w formie weksla „in blanco”. 

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 31 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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XX/199/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zawarcia 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania 

środków w formie weksla „in blanco”. 

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 32 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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/184/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29.04.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 
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Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 17.06.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.06.2008r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

na ul. Sportowej w Ligocie Książęcej”. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

na ul. Sportowej w Ligocie Książęcej”. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania kierownikom 

jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009). 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009). 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. podwyższenia 

miesięcznego wynagrodzenia:  

a) Jerzemu Szydłowskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

b) Henrykowi Hildebrandowi – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, 

c) Jolancie Rabczuk – Dyrektorowi DPS Złota Jesień w Raciborzu, 

d) Edmundowi Stefaniakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

16. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przyznania 

dodatkowych środków finansowych w związku z realizacją zadań z zakresu 

gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. 

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zatwierdzenia projektów 

arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji o przebiegu  

IV Targów Pracy dla Nauczycieli, które odbyły się 12.06.2008r. w Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ogłoszenia konkursu  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w dziedzinie kultury 

i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

dotyczącego dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu, najmu i dzierżawy za rok 2007 oraz dłużników z Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a także z tytułu najmu mienia 

Powiatu Raciborskiego. 

21. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. oferty Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej MAWO – MED na prowadzenie izby wytrzeźwień. 

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. propozycji konkursów na wsparcie 

realizacji zadań publicznych powiatu w okresie trzech lat i jednego roku. 
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23. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr PZD-5540/78/08  

z dnia 11.06.2008r.  

24. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z kontroli przeprowadzonej  

w dniach od 26.05.2008r. do 10.06.2008r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,  

która dotyczyła wykonania wniosków i interpelacji podjętych podczas III kadencji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

25. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.  

w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Wdrażanie 

usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia i złożenia 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu  

w przypadku otrzymania dofinansowania. 

26. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XX/196/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008r. 

27. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XX/200/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

28. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.: 

a) Nr XX/192/2008 – w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych, 

b) Nr XX/201/2008 –  w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia, 

c) Nr XX/202/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

Nr XX/195/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja 
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budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego 

znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

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

Nr XX/197/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

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

Nr XX/198/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zawarcia 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania 

środków w formie weksla „in blanco”. 

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

Nr XX/199/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie zawarcia 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” oraz zabezpieczenia prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/184/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29.04.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

 


