
PROTOKÓŁ  NR 78/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20 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. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  dzisiejszym  wpłynął  mail  Kierownika  Wydziału

Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Zbigniewa Romanowicza, w którym

poinformowano o konieczności skierowania na najbliższą sesję uchwały zmieniającej uchwałę

dot. 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. 

Starosta  przypomniał,  Uchwałą  Nr  XX/193/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  03.06.2008r.  wyrażono  wolę  współdziałania  Powiatu  Raciborskiego  z  Gminą

Kędzierzyn-Koźle,  Gminą  Brzeg,  Gminą  Głuchołazy,  Gminą  Paczków,  Gminą  Racibórz,

Gminą Radlin, Gminą Rydułtowy, Gminą Kornowac, Powiatem Brzeskim, Powiatem Nyskim

w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą  „Wdrażanie  usprawnień  w  zarządzaniu
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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. 

Z  uwagi  na  złożone  w  ostatnich  dniach  deklaracje  udziału  w  projekcie  przez  Gminy:

Krzyżanowice,  Pietrowice  Wielkie,  Pszów  zachodzi  konieczność  zmiany  przedmiotowej

Uchwały poprzez dodanie nazw w/w Gmin.

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.  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 oraz postanowił o jego

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.

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

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 20.06.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. 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.
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