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PROTOKÓŁ  NR 79/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 czerwca 2008r.  oraz w dniu 26 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: 

I część – 24.06.2008r.  

1. Rozstrzygnięcie ofert złożonych w ramach konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.  

II część – 26.06.2008r.  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17.06.2008r. oraz Protokołu Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.  

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. 

 

I część – 24.06.2008r.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zaprezentował pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

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

pomocy społecznej, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej – programy 

korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego, 

powołana decyzją nr 23/08 z dnia 19.06.2008r., na posiedzeniu w dniu 23.06.2008r. dokonała 

oceny złożonych ofert. W wyznaczonym terminie, tj. do 09.06.2008r. do godz. 15
30

  

na realizację zadania wpłynęły następujące oferty: 

 Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”. 

 

Komisja stwierdziła, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu  

o konkursie. W wyniku dokonania oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja proponuje 

przyznać dotację Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego – w kwocie 7 650,00 zł. 

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 – programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy 

w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego. Zaakceptował propozycję Komisji,  

aby realizatorem w/w programów było Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego i przyznał dotację w kwocie 7 650,00 zł, 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

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

profilaktyka prozdrowotna, powołana decyzją nr 24/08 z dnia 19.06.2008r.,  

na posiedzeniu w dniu 23.06.2008r. dokonała oceny złożonych ofert. W wyznaczonym 

terminie, tj. do 09.06.2008r. do godz. 15
30

 wpłynęła jedna oferta Fundacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 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, profilaktyka prozdrowotna. Zaakceptował propozycję 
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Komisji, aby przyznać dotację w kwocie 13 080,00 zł Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu na zadanie pn. „POSTAW NA ZDROWIE – JESTEŚ TEGO WARTA”. 

 

II część – 26.06.2008r.  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.06.2008r.  

oraz Protokół Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania  zmian 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 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.  

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. Walnego Zebrania Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż w dniu 28.06.2008r. (sobota) o godzinie 9
00

 w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. Powiat 

Raciborski jest akcjonariuszem Spółki i posiada w niej 95 akcji imiennych o wartości 

nominalnej 50 zł każda (łącznie 4750 zł). 

Zgodnie z § 11 statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 

osobiście lub przez pełnomocników, w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być 

udzielone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. W związku z powyższym zachodzi 

potrzeba upoważnienia przez Zarząd Powiatu osoby do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego 

Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa  

nr 2982 S (10-001). 

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

Starosta poinformował, iż pismem nr DZ-II/0718-654/37/08 z dnia 11.06.2008r. Powiat 

Gliwicki wystąpił o wydanie opinii w sprawie pozbawienia ul. Kosmonautów w Knurowie  

– drogi powiatowej Nr 2982 S (10-001) kategorii „drogi powiatowej”. 
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Wymieniona droga obejmująca ul. Kosmonautów położona jest w całości w granicach miasta 

Knurów. Jest drogą o długości 767,20 m i stanowi łącznik pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szpitalną. 

Przedmiotowa droga ma charakter wybitnie lokalny i służy jedynie miejscowej ludności,  

nie obserwuje się na niej ruchu tranzytowego. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził 

pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (pismo nr PZD-5540/79/2008 z dnia 

23.06.2008r.).  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej.  

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

 

Starosta przedstawił wniosek Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

W/w wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż na podstawie art. 10 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 03.03.2000r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r., Nr 26, 

poz. 306 z późn. zm.), Uchwały Nr 109/139/2001 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19.02.2001r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz 

szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

24.06.2008r. z wnioskiem do Zarządu o przyznanie Dyrektorowi nagrody rocznej za 2007 rok 

w wysokości 12 000 zł. Jednocześnie przedstawiła komplet załączników umożliwiających 

podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu, określonych w ust.3 załącznika nr 2 do Uchwały  

Nr 109/139/2001 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19.02.2001r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej  

dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 
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Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej  

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach 

zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3” na kwotę 12 189,11 zł brutto (płatne  

z działu 801, rozdziału 80130, § 6050).  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zawarcia ugody  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował treść ugody z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wykorzystania w latach 2005 i 2006 

środków finansowych Funduszu przekazanych na podstawie algorytmu dla Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia zakładu 

aktywności zawodowej na terenie powiatu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił Starostę do pozytywnego zaopiniowania wniosku 

Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz o utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy 

„Nadzieja” Zakład Aktywności Zawodowej w Krzanowicach, na podstawie art. 29 ustawy  

z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Jednocześnie upoważnił Wicestarostę i Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych do podjęcia wstępnych rozmów z Dyrektorem Rejonu Racibórz Caritas Diecezji 

Opolskiej w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Pomocy „Nadzieja”  

w Krzanowicach w ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii  

o możliwości umorzenia wierzytelności Pani Hildegardzie Bielaczek powstałych w związku  
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z przyznaniem renty rodzinnej dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej  

Pani Bielaczek. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia opinii  

o możliwości umorzenia wierzytelności Pani Hildegardzie Bielaczek powstałych w związku  

z przyznaniem renty rodzinnej dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej  

Pani Bielaczek. Polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych sprawdził czy przesłanki  

do umorzenia wierzytelności Pani Bielaczek zostały spełnione, w szczególności w kontekście 

zapisów 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 ustawy  

z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacania tych 

należności. Po sprawdzeniu stosowna informacja zostanie przekazana na posiedzenie 

Zarządu. 

 

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

dot. wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Żuk oraz maszyn i urządzeń  

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu dot. wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Żuk oraz maszyn i urządzeń  

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach. Polecił, aby Wicestarosta 

sprawdził jaki jest stan w/w maszyn i urządzeń, a następnie przedstawił informację  

w w/w sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. wniosków 

zakupowych.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wniosków zakupowych. 

Polecił Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych przedstawić na jedno z kolejnych 

posiedzeń propozycję zmiany Instrukcji postępowania Nr 11/OR/2007 dla Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu dotyczącej zakupów, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. Uchwały  

Nr XX/195/2008 z dnia 03.06.2008r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Powiat 

Raciborski na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną nt. Uchwały  

Nr XX/195/2008 z dnia 03.06.2008r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Powiat 

Raciborski na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1”. Postanowił, iż zwróci naczelnikom i kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa uwagę na fakt, iż projekty uchwał Rady i Zarządu, kart 

informacyjnych pociągających za sobą skutki finansowe dla budżetu Powiatu Raciborskiego 

wymagają akceptacji Skarbnika Powiatu. 

 

Starosta przedstawił prośbę Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę planu kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2008 oraz projekt szczegółowego 

zakresu kontroli na III kwartał 2008r.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Jak poinformował Starosta zmiany polegają na przesunięciu terminu przeprowadzenia 

kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu z II kwartału na III kwartał  

oraz na przesunięciu terminu przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ Szpital Rejonowy  

w Raciborzu z IV kwartału na III kwartał. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował, po zmianie, plan kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego na rok 2008 oraz szczegółowy zakres kontroli finansowych  

na III kwartał 2008r.  

 

Starosta przedstawił:  

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 16.06.2008r.,  

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3, 
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2. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.06.2008r., które stanowią 

załącznik nr 26 do protokołu. Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wnioski  

od nr 1 do nr 2,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18.06.2008r., 

które stanowią załącznik nr 27 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, a Sekretarzowi Powiatu  

na wniosek nr 2,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 19.06.2008r., 

które stanowią załącznik nr 28 do protokołu. Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

na wniosek nr 2.  

 

Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które wyraziły 

negatywną opinię w sprawie zaprzestania działalności Poradni Kardiologicznej w NZOZ 

„Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych poinformować Prezesa o braku zgody na likwidację w/w Poradni.  

 

Wicestarosta przedstawił informację nt. wyników naboru do pierwszych klas szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski w roku szkolnym 2008/2009. 

Wicestarosta poinformował, iż 54 absolwentów gimnazjów nie zostało przyjętych do żadnej  

ze szkół. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu postanowił, iż na początku lipca b.r. 

zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski.  

 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.: 

1) Nr XX/189/2008 - w  sprawie ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół 

ponadgimnazjalnych  i specjalnych mających  siedzibę  na  terenie  powiatu raciborskiego, 
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2) Nr XX/190/2008 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar 

obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

3) Nr XX/191/2008 - w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla  pracowników jednostek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. 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. 

 

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 XXI/210/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 31 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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/211/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie procedury 

opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 32 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 dniach 24.06.2008r.  

– 26.06.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24.06.2008r.  

– 26.06.2008r.  

3. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. 

4. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 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.  

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 przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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

dot. Walnego Zebrania Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej ul. Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa nr 2982 S 

(10-001). 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej.  

15. Wniosek Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej  

dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

17. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych w ramach zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz  

z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

18. Karta informacyjna Referatu  Spraw Społecznych dot. zawarcia ugody z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

19. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia zakładu aktywności 

zawodowej na terenie powiatu. 

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

umorzenia wierzytelności Pani Hildegardzie Bielaczek powstałych w związku  

z przyznaniem renty rodzinnej dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej  

Pani Bielaczek. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody  

na likwidację samochodu marki Żuk oraz maszyn i urządzeń ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. wniosków zakupowych. 

23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. Uchwały Nr XX/195/2008  

z dnia 03.06.2008r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski  

na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1”. 

24. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0916-11/08  

z dnia 20.06.2008r.  

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 16.06.2008r.  

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17.06.2008r. 

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18.06.2008r.  
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28. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 19.06.2008r.  

29. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r.: 

1) Nr XX/189/2008 - w  sprawie ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  

ponadgimnazjalnych  i specjalnych mających  siedzibę  na  terenie  powiatu  

raciborskiego, 

2) Nr XX/190/2008 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar 

obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

3) Nr XX/191/2008 - w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla  pracowników jednostek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

30. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

31. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/210/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 

Raciborskiego za 2007r. 

32. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/211/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie procedury 

opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego. 

 

 


