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PROTOKÓŁ  NR 81/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lipca 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 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 24.06.2008r. – 26.06.2008r. oraz Protokołu Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 08.07.2008r.  

2. Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu 

Raciborskiego, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach w 2007r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

Protokół Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24.06.2008r.  

– 26.06.2008r. oraz Protokół Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 08.07.2008r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

Ad. 2 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa Krzysztof Sporny zapoznał zebranych z informacją o wynikach kontroli obiektów 
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o podstawowym znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego, przeprowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w 2007r.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny 

poinformował, iż w 2007r. Inspektorat w Katowicach przeprowadził 20 kontroli w zakładach 

i obiektach prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Raciborskiego.  

W skontrolowanych obiektach najczęściej występującymi uchybieniami w zakresie ochrony 

środowiska były: 

 

- nieuregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska,  

- brak lub nieprawidłowo prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych 

odpadów oraz zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,  

- nieprawidłowości w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach przedstawionym 

Marszałkowi Województwa Śląskiego, 

- nieprawidłowo wykonane roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji,  

- nie ponoszenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,  

- brak dokumentów potwierdzających szczelność bezodpływowych zbiorników  

do gromadzenia nieczyści. 

 

Jednostkom, w których stwierdzono nieprawidłowości Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach wydał zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do likwidacji 

naruszeń.  

Kierownik Sporny poinformował również, iż w 2007r. na terenie Powiatu Raciborskiego 

przeprowadzono kontrole ferm drobiu. Kontrole te wykazały wiele nieprawidłowości, 

głównie ze względu na fakt, iż w/w fermy nie posiadały pozwoleń zintegrowanych, które 

wymagane są dla eksploatacji ferm drobiu.  

Ad. 3  

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska  

w związku z 750 rocznicą fundacji cysterskiej w Rudach, obchodzoną w 2008r. 

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 
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Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kuźnia Raciborska w związku z 750 rocznicą fundacji cysterskiej w Rudach, 

obchodzoną w 2008r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. Ponadto Zarząd polecił, aby radni otrzymali 

informacyjnie umowę, która zawarta zostanie pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą 

Kuźnia Raciborska określającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  

oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

Ad. 4  

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

z późniejszymi zmianami. 

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

Wicestarosta poinformował, iż wśród grupy najzdolniejszych uczniów ze szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, znajdują się również laureaci konkursów 

artystycznych szczebla ogólnopolskiego, dlatego celowym staje się umożliwienie dyrektorom 

szkół typowania tych osób do Nagrody Starosty Raciborskiego. Natomiast zmiana terminu  

(z 31 lipca na 14 sierpnia danego roku) przedkładania informacji o zdolnych uczniach wynika 

z faktu, iż wiele zawodów sportowych i konkursów artystycznych odbywa się w miesiącach 

wakacyjnych, które również obejmuje rok szkolny. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późniejszymi 

zmianami. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, 

aby przygotował na jedno z kolejnych posiedzeń projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

W związku z podjęciem w/w uchwały, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił,  

aby wystosować do Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu kartę działań 

zapobiegawczych, zobowiązując do przekazania w/w uchwały dyrektorom szkół  

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

informując o uchyleniu dotychczas obowiązujących regulaminów organizacyjnych.  

Do decyzji dyrektora szkoły lub placówki pozostawia się rozstrzygnięcie kwestii czy oprócz 

statutu szkoły lub placówki konieczny w jednostce jest inny dokument o charakterze 

organizacyjnym (np. regulamin pracy). Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

poinformują Zarząd o podjętych działaniach w w/w zakresie.  

 

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 9 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Ad. 5  

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (nr IB.7321-1/08 z dnia 03.07.2008r.) o uzgodnienie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego obszar położony w Kuźni Raciborskiej ul. Topolowa i w Kuźni Raciborskiej  

ul. Kozielska. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmujący obszar położony  

w Kuźni Raciborskiej ul. Topolowa i w Kuźni Raciborskiej ul. Kozielska przedłożony przez 
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Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 07.07.2008r., w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie.  

W/w postanowienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (nr IB.7321-1/06 z dnia 30.06.2008r.) o uzgodnienie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego obszar sołectw Rudy i Ruda Kozielska. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska obejmujący obszar sołectw 

Rudy i Ruda Kozielska, przedłożony przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  

w dniu 04.07.2008r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie.  

W/w postanowienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu oraz zwiększenie budżetu placówki o środki na ten etat. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, celem przyjęcia do pracy osoby na stanowisko 

inspektora bhp. Ponadto wyraził zgodę na zwiększenie budżetu placówki o kwotę 11 535 zł  

ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu (Rozdział 80146  

§ 4300).  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. rozważenia możliwości utworzenia dodatkowych miejsc w internacie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie 8 dodatkowych miejsc 

noclegowych w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu, poprzez adaptację na ten cel pokoju nauczycielskiego. Adaptacja winna być 
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przeprowadzona w ramach środków będących w dyspozycji dyrektora ZSOMS, tj. 15 000 zł  

z Rozdziału 85410 § 4270, a 7 574,54 zł z Rozdziału 80120 § 4270.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił zaprosić na jedno z kolejnych posiedzeń Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  

Na w/w posiedzeniu Dyrektor przedstawi pisemną informację nt.:  

1. kosztów rzeczowych utrzymania budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 8  

i internat ZSOMS w Raciborzu, z podziałem na koszty ponoszone przez Powiat 

Raciborski i Gminę Racibórz,  

2. kosztów utrzymania miejsca w internacie w rozbiciu na poszczególne elementy 

wchodzące w skład całkowitego utrzymania,  

3. całkowitych kosztów utrzymania stołówki z wyodrębnieniem:  

a) kosztów osobowych,  

b) kosztów bieżących prowadzenia stołówki,  

4. ilości obiadów wydawanych w stołówce,  

5. kosztów ponoszonych przez ucznia korzystającego ze stołówki i internatu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. wyrażenia zgody dla Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego S.A. na podnajęcie pomieszczeń. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. na podnajem wolnych pomieszczeń znajdujących 

się na parterze budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, o powierzchni 55,80 m
2
  na cele 

biurowe firmie Sudzucker Polska S.A. z zastrzeżeniem, że umowa winna zostać zawarta  

na czas oznaczony nie dłuższy niż umowa z dnia 24.04.2008r. - więc maksymalnie  

do 31.12.2010r. 

 

Starosta zaprezentował protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w dniach 03.06.2008r. – 10.06.2008r. w Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 18  

do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w dniach 03.06.2008r. – 10.06.2008r. w Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił notatkę służbową Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

dot. kontroli problemowych gospodarki finansowej przeprowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

W/w notatka służbowa stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w notatki służbowej powróci 

na kolejnym posiedzeniu, w obecności radcy prawnego. 

Ad. 6 

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 XXI/215/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

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. 

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

 

Nawiązując do w/w karty informacyjnej Sekretarz Powiatu poinformowała,  

iż dniu 30.06.2008r. został ogłoszony konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 „Wdrażanie usprawnień 

zarządczych w administracji samorządowej”. W związku z powyższym w dniu 08.07.2008r. 

w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się spotkanie, którego celem było ustalenie szczegółowego 

zakresu wdrażania poszczególnych modułów w jednostkach samorządu terytorialnego.  

Na w/w spotkaniu ustalono, iż projekt będzie realizowany do 2012r., a w każdym roku będą 

wdrażane poszczególne moduły, tj.: w latach 2009 – 2010  komunikacja wewnętrzna, obieg 

dokumentów, wartościowanie stanowisk pracy, w roku 2010 satysfakcja klientów, satysfakcja 
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pracowników, komunikacja społeczna, a w latach 2011 – 2012 planowanie strategiczne, 

wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.  

 

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 Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/203/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 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/209/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski. 

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

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu skierowanie 

wniosku do Referatu Zamówień Publicznych tut. Starostwa w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu przez Powiat 

Raciborski.  

 

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 XXI/212/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20.06.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego  w zakresie rolnictwa. 
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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 23 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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 20.06.2008r.: 

1) Nr XXI/213/2008 –  w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Raciborskiego, 

2) Nr XXI/214/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Czepczor – Dmytrek  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 24  

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 15.07.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.07.2008r.  

3. Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu 

Raciborskiego, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach w 2007r. (pismo nr IN.V-1431/08 z dnia 20.05.2008r.).   

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska w związku z 750 

rocznicą fundacji cysterskiej w Rudach, obchodzoną w 2008r. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

11. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska (nr IB.7321-1/08 z dnia 03.07.2008r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego obszar położony w Kuźni Raciborskiej ul. Topolowa i w Kuźni 

Raciborskiej ul. Kozielska. 
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12. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/3/3/08  

z dnia 15.07.2008r.  

13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska (nr IB.7321-1/06 z dnia 30.06.2008r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska 

obejmującego obszar sołectw Rudy i Ruda Kozielska. 

14. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/4/3/08  

z dnia 15.07.2008r. 

15. Karta informacyjna Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody na zwiększenie 

zatrudnienia o 1 etat w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu oraz zwiększenie 

budżetu placówki o środki na ten etat. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. rozważenia możliwości 

utworzenia dodatkowych miejsc w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

17. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

dla Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 

na podnajęcie pomieszczeń. 

18. Protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach 

03.06.2008r. – 10.06.2008r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-6-2/08 z dnia 10.07.2008r.). 

19. Notatka służbowa Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. kontroli 

problemowych gospodarki finansowej przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego (pismo nr TK. 0176-12/08 z dnia 10.07.2008r.).  

20. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXI/215/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

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. 

21. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXI/203/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015. 
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22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/209/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

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

do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/212/2008 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20.06.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie 

rolnictwa. 

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

Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.: 

1) Nr XXI/213/2008 –  w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Raciborskiego, 

2) Nr XXI/214/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Czepczor – Dmytrek  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

 

 


