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PROTOKÓŁ  NR 82/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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. Karty działań zapobiegawczych.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 81/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15.07.2008r.  

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

problemowych gospodarki finansowej przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

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 

Starosta przedstawił kartę działań zapobiegawczych nr 6/08 z dnia 24.07.2008r.,  

w której zobowiązano Referat Edukacji, Kultury i Sportu do przekazania Uchwały  

Nr 81/225/08 z dnia 15.07.2008r. 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). 
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Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych poinformują Zarząd o podjętych działaniach  

w w/w zakresie. Termin realizacji to 29.08.2008r.  

Karta działań zapobiegawczych nr 6/08 z dnia 24.07.2008r. stanowi załącznik nr 3  

do protokołu.  

Ad. 2 

Protokół Nr 81/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.07.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3 

Starosta przywitał na posiedzeniu radcę prawnego Elżbietę Topór i poprosił o przedstawienie 

opinii prawnej nt. notatki służbowej Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

dot. kontroli problemowych gospodarki finansowej przeprowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Radca prawny Elżbieta Topór przestawiła opinię prawną dot. stwierdzonych 

nieprawidłowości w zakresie spraw organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego, o których mowa w w/w notatce służbowej.  

Opinia prawna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną radcy prawnego Elżbiety Topór  

polecając Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego uwzględnienie ustaleń  

w niej zawartych w bieżących pracach Referatu. Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami wystosować pisma do wszystkich kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, którym oddano w trwały zarząd 

nieruchomości, przypominając o prawach i obowiązkach ustalonych w w/w decyzjach. 

Należy zwrócić również uwagę w/w kierownikom, aby w przypadku wynajmowania 

pomieszczeń stosowali stawki czynszu określone w Uchwale Nr 17/39/07 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 06.03.2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego.  

Ad. 4  

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 5 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 
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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 przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych 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 się – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż zmiany Uchwały Nr 79/221/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26.06.2008r. dokonuje się z powodu błędu, który wystąpił w zakresie przekazywania 

informacji z Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu do tut. Starostwa, która 

dotyczyła wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Rada Społeczna wnioskowała o przyznanie nagrody rocznej w wysokości 15 000 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

Ad. 5 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza (nr PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r.) o uzgodnienie zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego.  
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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 się – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego teren położony w sołectwie 

Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa naturalnego przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 08.07.2008r.,  

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Wójta Gminy Nędza nr PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r.  

o uzgodnienie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w sołectwie Nędza – planowanego w części do przeznaczenia pod 

tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.  

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

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego teren położony w sołectwie 

Nędza – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa naturalnego, przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 08.07.2008r.,  

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności 

produkcyjnej, składowania i magazynowania. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego teren położony w sołectwie 

Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjnej, 

składowania i magazynowania, przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 08.07.2008r., 
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w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno  

– usługowej.  

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

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego teren położony w sołectwie 

Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno  

– usługowej, przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 08.07.2008r., w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując postanowienie. Kserokopia 

postanowienia stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Ciechowice – planowanego do przeznaczenia pod tereny gminnej oczyszczalni 

ścieków.  

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

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza obejmującego teren położony w sołectwie 

Ciechowice – planowanego do przeznaczenia pod tereny gminnej oczyszczalni ścieków, 

przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 08.07.2008r., w zakresie zgodności  

z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując postanowienie. Kserokopia postanowienia 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione projekty „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015” 

oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011  

z perspektywą do roku 2015” i zobowiązał Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do uruchomienia procedury uzgadniania i opiniowania w/w dokumentów.  

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz uwzględnieniu ewentualnych 

uwag i wniosków, w/w dokumenty powinny zostać ponownie przedłożone Zarządowi, celem 

przekazania pod obrady Rady Powiatu Raciborskiego w październiku b.r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa podjęcie działań mających na celu opracowanie zakładki  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego, w której kompleksowo, czytelnie, 

przejrzyście i przyjaźnie dla klienta zawarte będą wszelkie informacje dot. Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Począwszy od podstaw prawnych,  

(np. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego, Regulamin PFOŚiGW, 

kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFOŚiGW, lista zadań 

priorytetowych planowanych do dofinansowania), poprzez zasady przyznawania dotacji, wzór 

wniosku, katalog dofinansowanych w poszczególnych latach wniosków, itd.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do budowy ścieżki dydaktycznej – „Las Widok”  

dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik wniosek o przyznanie dotacji na realizację 

zadania z zakresu edukacji ekologicznej dot. budowy ścieżki dydaktycznej – „Las Widok”,  

a po jego uzupełnieniu, na dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn.: „Konserwacja rowu B – 34 w Makowie  

oraz B – 29 w Pawłowie” dla Spółki Wodnej w Pietrowicach Wielkich z siedzibą  

przy ul. Szkolnej 5. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn.: 

„Konserwacja rowu B – 34 w Makowie oraz B – 29 w Pawłowie” dla Gminnej Spółki 

Wodnej w Pietrowicach Wielkich w wysokości do 8 000,00 zł brutto.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót 

remontowo – budowlanych na dachu sali gimnastycznej oraz robót związanych  

z wentylacją poddasza i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował konieczność wykonania robót remontowo  

– budowlanych na dachu sali gimnastycznej oraz robót związanych z wentylacją poddasza  

i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu oraz wyraził zgodę  

na przeniesienie środków w wysokości 14 169 zł z działu 801, rozdziału 80195, § 4270  

do działu 801, rozdziału 80130, § 4270 znajdujących się w dyspozycji Dyrektora ZSB  

w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę boiska o nawierzchni 

syntetycznej (poliuretanowej) w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków  

w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę boiska o nawierzchni syntetycznej 

(poliuretanowej) w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”  

o kwotę 75 928,37 zł brutto (brakujące środki w wysokości 75 929 zł zostaną przeniesione  

z działu 801, rozdziału 80140, § 6050 do działu 801, rozdziału 80130, § 6050).  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach  

24 – 26.06.2008r. – przedstawienia propozycji zmiany Instrukcji postępowania  

Nr 11/OR/2007 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu dotyczącej zakupów, które  

nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zaproponowane przez Kierownika Referatu 

Zamówień Publicznych zmiany do Instrukcji postępowania Nr 11/OR/2007 dla Starostwa 
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Powiatowego w Raciborzu dotyczącej zakupów, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień 

publicznych. W celu ułatwienia sposobu korzystania, Instrukcja dotychczasowa zostanie 

uchylona, a w jej miejsce wprowadzona nowa, uwzględniająca wprowadzone zmiany.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24 – 26.06.2008r.  

– sprawdzenie czy zostały spełnione przesłanki do umorzenia wierzytelności Pani Bielaczek,  

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. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych, 

który przedstawił informacje nt. sytuacji finansowej rodziny zastępczej Pani Bielaczek.  

W/w informacja stanowi niejawny załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych zwrócił 

się do Dyrektora PCPR w Raciborzu w sprawie udzielenia szczegółowych informacji  

dot. konkretnych kroków, jakie zostały podjęte od momentu niezwłocznego poinformowania 

przez Panią Bielaczek o przyznanej rencie rodzinnej, a zmierzających do wyegzekwowania 

kwoty świadczenia nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą Pani Bielaczek (wezwanie 

do zapłaty). Ponadto należy przedstawić informację, nt. kosztów leczenia dzieci 

pozostających w rodzinie zastępczej. W/w informacje Kierownik przedstawi na posiedzenie 

Zarządu w dniu 15.08.2008r.  

 

Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Rudach w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu pobytu i wyżywienia 

w internacie byłych wychowanków Ośrodka.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby radca prawny tut. Starostwa przygotował  

na kolejne posiedzenie Zarządu w dniu 05.08.2008r. opinię prawną, kompleksowo określającą 

materialne i formalne podstawy umarzania należności z tytułu pobytu i wyżywienia 

wychowanków w internacie SOSW w Rudach za lata 1999 do nadal (w szczególności: 

procedura, terminy, okres przedawnienia).  
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Wicestarosta powrócił do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach  

24 – 26.06.2008r. dot. wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Żuk oraz maszyn  

i urządzeń ze SOSW w Rudach. Wicestarosta przekazał, iż Dyrektor Ośrodka została 

zobowiązana do wycenienia wartości samochodu, maszyn oraz urządzeń   

i próby ich zbycia. W przypadku, gdy dwie kolejne próby zbycia nie powiodą się dalszą 

decyzję w w/w sprawie podejmie Zarząd. 

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/207/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 30 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 24.07.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.07.2008r.  

3. Karta działań zapobiegawczych nr 6/08 z dnia 24.07.2008r. 

4. Opinia prawna radcy prawnego E. Topór.  

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 przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

Nędza (nr PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r.) o uzgodnienie zmiany projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny 

powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.  

12. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr S.A. 0718E/II/8/3/08  

z dnia 24.07.2008r.  

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

Nędza nr PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie 
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Nędza – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego.  

14. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr S.A. 0718E/II/9/3/08  

z dnia 24.07.2008r.  

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

Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności 

produkcyjnej, składowania i magazynowania. 

16. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr S.A. 0718E/II/10/3/08  

z dnia 24.07.2008r.  

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

Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Babice – planowanego do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno  

– usługowej.  

18. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr S.A. 0718E/II/11/3/08  

z dnia 24.07.2008r.  

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

Nędza PBD/7320/P/Z/5/2008 z dnia 08.07.2008r. o uzgodnienie zmiany projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w sołectwie Ciechowice – planowanego do przeznaczenia pod tereny gminnej 

oczyszczalni ścieków.  

20. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr S.A. 0718E/II/12/3/08  

z dnia 24.07.2008r.  

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

dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami. 

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

dot. dofinansowania do budowy ścieżki dydaktycznej – „Las Widok” dla Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn.: „Konserwacja rowu B – 34 w Makowie oraz B – 29 

w Pawłowie” dla Spółki Wodnej w Pietrowicach Wielkich z siedzibą przy ul. Szkolnej 5. 
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24. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót remontowo  

– budowlanych na dachu sali gimnastycznej oraz robót związanych z wentylacją poddasza 

i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu. 

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

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę boiska o nawierzchni syntetycznej 

(poliuretanowej) w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.  

26. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24 – 26.06.2008r.  

– przedstawienia propozycji zmiany Instrukcji postępowania Nr 11/OR/2007  

dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu dotyczącej zakupów, które nie podlegają ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

27. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24 – 26.06.2008r.  

– sprawdzenie czy zostały spełnione przesłanki do umorzenia wierzytelności Pani 

Bielaczek, 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. 

28. Informacja nt. sytuacji finansowej Pani Bielaczek – załącznik niejawny. 

29. Pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach z dnia 

21.07.2008r.  

30. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 


