
PROTOKÓŁ  NR 88/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 16 września 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. Wizja na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Raciborzu 

przy ul. Środkowej 5. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  87/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.09.2008r.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  dot.  materiału  

na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  –  wrzesień  2008r.  pt.  „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe  Powiatu  Raciborskiego  –  stan  obecny  i  perspektywy”  

– uwzględniającego informację na temat łodzi ratunkowych wraz z informacją o obsadzie 

osób uprawnionych do żeglugi śródlądowej.

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

6. Sprawy bieżące.

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta  poinformował,  iż  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  odbył  wizję  na  terenie 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Raciborzu przy ul. Środkowej 5. 

Po wizji,  Zarząd widzi możliwość uruchomienia w części budynku poczekalni dworcowej 
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świetlicy  dla  młodzieży  dojeżdżającej  do  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. W związku z powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

zweryfikuje  niezbędne  nakłady  na  w/w  cel.  Następnie  dojdzie  do  spotkania  Członków 

Zarządu  z  Prezesem  PKS  sp.  z  o.o.  w  Raciborzu  w  sprawie  uzgodnienia  warunków 

korzystania z pomieszczeń. 

Ad. 2

Protokół  Nr  87/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  09.09.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r.  

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  uzgodniła  telefonicznie  w/w  projekt  uchwały  

z  pracownikami  RIO  w  Katowicach.  Jak  dodał  Starosta  poprawione  zostało  również 

uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki 

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r.  
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Blachownia  poszkodowanej  

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008r.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Blachownia poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 

dnia  15  sierpnia  2008r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.09.2008r.  

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Koszęcin poszkodowanej  

w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem  

dnia  15  sierpnia  2008r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.09.2008r.  

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych,  

aby  po  podjęciu  przez  Radę  uchwał  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla  Gmin 

poszkodowanych  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej,  poinformował  o  tym  fakcie 

Starostwa Powiatowe w Częstochowie i Lublińcu. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem  Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym 

finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski,  w  zakresie  religii  w  pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  dla  dzieci  

i młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu.

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

Starosta  poinformował,  iż  przedmiotowy  projekt  uchwały  został  poprawiony,  zgodnie  

z uwagami zgłaszanymi na poprzednim posiedzeniu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym  finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym 

Punkcie  Katechetycznym dla  dzieci  i  młodzieży Kościoła  Adwentystów Dnia  Siódmego  

w  Kędzierzynie  –  Koźlu  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.09.2008r.  

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania 

Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach imienia Janusza Korczaka.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  nadania  Zasadniczej  Szkole  Zawodowej  Specjalnej  

przy  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym  w  Rudach  imienia  Janusza  Korczaka  

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r.  

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. nieodpłatnego przekazania ambulansu pogotowia ratunkowego marki Mercedes – Benz 

614D na rzecz Rybnickiego Sztabu Ratownictwa.

W/w karta informacyjna oraz dwa projekty uchwał stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż dnia 20.05.2005r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

przekazała nieodpłatnie Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ambulans 

pogotowia  ratunkowego  marki  Mercedes – Benz  614D.  Fundacja  ambulans  pozyskała 

nieodpłatnie z Powiatu Märkischer, ponosząc koszty jego sprowadzenia do kraju. Z dniem 

przekazania ambulans stał się własnością lecznicy i był wykorzystywany przez Pogotowie 

Ratunkowe Szpitala. 

Dnia 08.09.2008r. Szef Rybnickiego Sztabu Ratownictwa zwrócił się z prośbą o nieodpłatne 

przekazanie  ambulansu pogotowia ratunkowego  marki Mercedes – Benz 614D. Jak wynika 

z pisma Szefa Sztabu po ewentualnym przekazaniu ambulans służyłby do transportu sprzętu 
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ratunkowego  i  medycznego  na  miejsce  akcji  ratunkowych  prowadzonych  przez  Sztab  

lub imprez masowych zabezpieczanych przez Sztab. 

Jak  wynika  z  strony  internetowej  www.bazy.ngo.pl Rybnicki  Sztabu  Ratownictwa 

jest zarejestrowany w KRS pod numerem 0000276847, posiada REGON 240629083 oraz NIP 

642-29-93-305. Danych takich oraz wglądu do sprawozdań z działalności Sztabu nie można 

uzyskać z strony internetowej Sztabu www.rsr-rat.rybnik.pl.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej „wniesienie 

majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do 

niego  prawa  w  formie  aportu  do  spółek,  jego  przekazanie  fundacji  lub  stowarzyszeniu, 

których przedmiotem działalności jest  świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, jest 

zabronione”.  W związku  z  powyższym również  Uchwała  Nr  VIII/83/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia  29.05.2007r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, 

wynajmowania  majątku  trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nie przewiduje przekazania sprzętu 

fundacji  lub  stowarzyszeniu  działającemu  w  obszarze  ochrony  zdrowia.  Uchwała  w  § 8 

stanowi również, że przekazanie mienia Szpitala możliwe jest gdy nie dojdzie do jego zbycia 

w trybie przewidzianym uchwałą.

W  powyższej  sprawie  w  dniu  28.04.2008r.  wypowiedział  się  Radca  Prawny  Starostwa 

stwierdzając,  że  zasady  ujęte  w  cytowanej  uchwale  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

nie przewidują wyjątków od trybu określonego w § 8 tej uchwały.

Analizując zapisy art. 53 ustawy z  dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej można 

stwierdzić,  iż  jedynym  sposobem  aby  Rybnicki  Sztabu  Ratownictwa  mógł  użytkować 

wspomniany  ambulans  jest  jego  użyczenie  przez  Szpital  stowarzyszeniu.  W  tym  celu 

konieczne jest dokonanie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2008 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia 

ruchomego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego 

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  poprzez  wykreślenie  z  załącznika  do  uchwały  pkt  1 

w brzmieniu „Karetka pogotowia Mercedes Benz 614D, rok produkcji 1998, wartość brutto 

51 052,29 zł”  oraz  uchwalenie  nowej  uchwały w  sprawie  określenia  zasad  zbywania, 

wydzierżawiania,  wynajmowania  majątku  trwałego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, z jednoczesnym 

uchyleniem Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  29.05.2007r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekty  uchwał  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego 

do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr.  Józefa Rostka w Raciborzu oraz w sprawie określenia zasad 

zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania,  wynajmowania  majątku  trwałego  Samodzielnego 

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

w Raciborzu, a także postanowił o ich skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r. 

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego 

dot. materiału na sesję Rady Powiatu Raciborskiego – wrzesień 2008r. pt. „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego – stan obecny i perspektywy”, uwzględniającego 

informację na temat łodzi ratunkowych wraz z informacją o obsadzie osób uprawnionych  

do żeglugi śródlądowej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, w materiale  

na  sesję  pt.  „Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Powiatu  Raciborskiego  –  stan  obecny  

i perspektywy” uwzględniono informację nt. obsady łodzi ratunkowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  materiał  na  sesję  Rady Powiatu 

Raciborskiego  –  wrzesień  2008r.  pt.  „Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Powiatu 

Raciborskiego – stan obecny i perspektywy” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.09.2008r. 

Ad. 5

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 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. (rezerwa). 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 6

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia 

planu finansowego w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 10.000 złotych dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  na  zakup  szafek  ubraniowych  dla  uczniów 

gimnazjum.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego w rozdziale 

80120 § 4210 o kwotę 10.000 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

ze środków rezerwy budżetowej,  na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu dot. wyjaśnienia  

do części protokołu pokontrolnego przygotowanego przez p. Danutę Borowik dotyczącego 

godzin nadliczbowych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

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

Starosta  poinformował,  iż  Dyrektor  MDK w Raciborzu pismem nr MDK 0710-1/41/2008 

wyjaśniła  godziny  nadliczbowe  pracowników,  o  których  mowa  w  notatce  służbowej 

Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie 15.07.2008r. do 25.07.2008r. w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 

w  Raciborzu  do  części  protokołu  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej w okresie  15.07.2008r. do 25.07.2008r. w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Raciborzu dotyczącego godzin nadliczbowych pracowników MDK. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia 

nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  przy  ul.  Bema  5,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

przeprowadzić  procedurę  mającą  na  celu  zbycie  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Bema 5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przyjmując dolną granicę  

za jaką może zostać sprzedana nieruchomość w wysokości 8.500.000 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż na kolejnym posiedzeniu poruszy sprawę użyczania 

pomieszczeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. W/w sprawę 

przedstawi Dyrektor jednostki. 

Ad. 7

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/227/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r.  w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Geriatrycznego  im.  Jana  Pawła  II  

w Katowicach.

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

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. ----------------------------

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.09.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.09.2008r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Samodzielnemu 

Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki.

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

z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Blachownia  poszkodowanej  w  wyniku 

przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008r.

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

z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Koszęcin  poszkodowanej  w  wyniku 

przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008r.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia  z  Powiatem  Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym  finansowania 

kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

w  zakresie  religii  w  pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  dla  dzieci  i  młodzieży 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu.

8. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania  Zasadniczej  Szkole 

Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia 

Janusza Korczaka.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  nieodpłatnego  przekazania 

ambulansu pogotowia ratunkowego marki Mercedes – Benz 614D na rzecz Rybnickiego 

Sztabu Ratownictwa oraz dwa projekty uchwał. 

10. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego  dot.  materiału  

na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  –  wrzesień  2008r.  pt.  „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe  Powiatu  Raciborskiego  –  stan  obecny  i  perspektywy”, 

uwzględniającego informację na temat łodzi ratunkowych wraz z informacją o obsadzie 

osób uprawnionych do żeglugi śródlądowej. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.
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12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  planu 

finansowego  w  rozdziale  80120  §  4210  o  kwotę  10.000  złotych  dla  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  na  zakup  szafek  ubraniowych  dla  uczniów 

gimnazjum.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wyjaśnienia  do  części 

protokołu pokontrolnego przygotowanego przez p. Danutę Borowik dotyczącego godzin 

nadliczbowych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

17. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

18. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/227/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Geriatrycznego  im.  Jana  Pawła  II  

w Katowicach.
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