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PROTOKÓŁ  NR 87/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 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. Karty działań zapobiegawczych.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 86/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.08.2008r. 

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”. 

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 przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – karty działań zapobiegawczych  

dot. pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet bezrobotnych, które powracają na rynek pracy. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Starosta poinformował, iż realizując wcześniejsze ustalenia Dyrektor PUP w Raciborzu 

wystąpił do Prezydenta Miasta Racibórz z zapytaniem o przygotowania Gminy Racibórz                    

do przystąpienia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, 

poddziałanie 9.1.1, w którym Urząd Pracy wystąpiłby jako Partner Społeczny. W ramach 

konkursu Urząd Miasta ubiegałby się o środki na zwiększenie miejsc w przedszkolach  

oraz na płace dla dodatkowych wychowawców, natomiast Urząd Pracy jako Partner 

Społeczny zapewniłby środki na szkolenie kobiet, które powróciłyby na rynek pracy  

i pozostawiałyby dzieci w przedszkolu. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że plany 

przebudowy bazy oświatowej Raciborza w aktualnym kształcie nie przewidują dodatkowego 

zatrudnienia, w związku z czym do sprawy można powrócić przy następnych edycjach 

konkursu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby w dalszym ciągu Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych monitorował sprawę pozyskania środków na zwiększenie miejsc  

w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet 

bezrobotnych, które powracają na rynek pracy. Ponadto Zarząd ponownie polecił sprawdzić 

możliwości pozyskania środków w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX,  

poddziałanie 9.1.1., w przypadku gdy przedszkola prowadzone byłyby przez inne podmioty, 

niż Gmina Racibórz. Termin – 19.09.2008r. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 86/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

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 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
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na rok 2009. Ponadto Zarząd polecił przekazanie w/w Programu do zaopiniowania przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej tut. Starostwa.  

 

Starosta zaprezentował 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 5 do protokołu.  

W trakcie dyskusji Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na brzmienie § 1 projektu uchwały, 

proponując, iż uzgodni jego treść z pracownikami RIO w Katowicach. Ponadto Zarząd wniósł  

o uszczegółowienie uzasadnienia w/w projektu uchwały, poprzez zawarcie informacji,  

iż w przypadku gdyby Szpital Rejonowy w Raciborzu, z przyczyn obecnie niemożliwych  

do przewidzenia, zaprzestałby spłacania kolejnych rat kredytu, Powiat Raciborski w ramach 

udzielonego poręczenia zobowiąże się spłacać pozostałą do spłaty należność kredytu 

inwestycyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z harmonogramem spłat wynegocjowanym  

przez zakład z bankiem.  

W związku z wniesieniem uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, po poprawieniu, 

ponownie przekazać w/w projekt na kolejne posiedzenie Zarządu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi zmianami. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi 

zmianami, polecił przekazać go do zaopiniowania przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 
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w dniu 30.09.2008r. Jednocześnie Zarząd zobligował Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych do przygotowania listy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu z podziałem na Gminy według miejsca zameldowania tych osób.  

Termin – 26.09.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim w sprawie zasad 

prowadzenia pozaszkolnego Punktu Katechetycznego dla dzieci i młodzieży Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu. 

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

W trakcie dyskusji Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę m.in. na brzmienie § 5 porozumienia  

w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego Punktu Katechetycznego dla dzieci i młodzieży 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu, które stanowi załącznik  

do w/w projektu uchwały.  

W związku z wniesieniem uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim  

w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego Punktu Katechetycznego dla dzieci i młodzieży 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, po poprawieniu, 

ponownie przekazać w/w projekt na kolejne posiedzenie Zarządu.  

 

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”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Po analizie, Zarząd wniósł drobne uwagi co do treści materiału oraz polecił Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego sprawdzić czy w Gminach Powiatu 

Raciborskiego przeszkolono osoby do obsługi łodzi motorowych, które znajdują się  

na wyposażeniu magazynów przeciwpowodziowych. Po sprawdzeniu i dokonaniu poprawek 

Kierownik przekaże materiał na kolejne posiedzenie Zarządu.  
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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 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. 

 

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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 28.08.2008r. odbyła się narada z dyrektorami szkół  

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

podczas której poruszono m.in. sprawę ilości uczniów w poszczególnych oddziałach. Okazało 

się, że dyrektorzy dwóch szkół nie realizacją przyjętej polityki oświatowej Powiatu 

Raciborskiego, w której określono,  iż maksymalna liczba uczniów w oddziale wynosi 32.  

Na powyższe ustalenia zwraca również uwagę Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego 

postanowił o obniżeniu dla dyrektorów dwóch szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, kwoty dodatku motywacyjnego. Ponadto Zarząd ustalił, iż dodatki 

motywacyjne zostaną przyznane na okres od 01.09.2008r. do 31.10.2008r. 
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Po zmianie, projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 

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

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować 

informację nt. ilości uczniów w oddziałach w poszczególnych szkołach i placówkach 

oświatowych w terminie do 19.09.2008r. 

 

Ad. 6 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Nędza (nr PBD/7320/Z/2/2008 z dnia 21.08.2008r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego  

w sołectwie Górki Śląskie w rejonie ul. Astrów. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 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 sołectwa Górki Śląskie 

w rejonie ul. Astrów przedłożony przez Wójta Gminy Nędza w dniu 21.08.2008r. w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi Powiatu Raciborskiego, podejmując postanowienie. 

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

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

zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych  

na rok szkolny 2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził aneksy nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół  

i placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Edukacji, Kultury  
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i Sportu do przygotowania dodatkowych wyjaśnień dot. szczegółowego czasu i rozkładu 

pracy doradcy metodycznego w ZSO Nr 2 w Raciborzu i ZSZ w Raciborzu,  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. opinii w sprawie 

notatki służbowej TK. 0716-14/08 stwierdzającej podczas przeprowadzonej kontroli 

niezgodności intencji uchwałodawcy w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski (w roku 2007), stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/49/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30.01.2007r., zawiera zapis, który jest niezgodny z intencją 

uchwałodawcy, tj. Rady Powiatu (§ 10, pkt 3). W szczególności niezgodność występuje  

w zdaniu „Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie  

w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym”. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 

jeżeli zgodnie z Kartą Nauczyciela ilość godzin w tygodniu pomniejszona o 1/5 etatu, 

wskazuje na przepracowanie większej ilości godzin. Jak podkreśliła Sekretarz Powiatu błędny 

zapis uchwały nie wywiera skutków finansowych dla Powiatu Raciborskiego.  

Po konsultacjach z dyrektorami ustalono, że w pracy ustawa stosowana jest prawidłowo,  

a błąd znajduje się jedynie w regulacji uchwały.                                                                                             

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

i Sportu dot. opinii w sprawie notatki służbowej TK. 0716-14/08 stwierdzającej podczas 

przeprowadzonej kontroli niezgodności intencji uchwałodawcy w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Zarząd przyjął propozycję, aby w momencie 

opracowywania projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski na 2009r., wprowadzić zmianę zdania, które powinno brzmieć: „Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być 

jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.” 
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Starosta przedstawił wnioski i interpelacje zgłoszone na XXII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r., które stanowią załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 oraz na interpelację radnego Leonarda Malcharczyka.  

 

Nawiązując do wcześniejszych uzgodnień, Wicestarosta poinformował o ustaleniach 

dotyczących planowanego utworzenia świetlicy dla uczniów dojeżdżających do szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Prawdopodobnie świetlica 

powstanie w pomieszczeniach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o. o.  

w Raciborzu przy ul. Środkowej 5. W związku z powyższym Członkowie Zarządu 

postanowili, iż kolejne posiedzenie rozpocznie się od wizji pomieszczeń znajdujących się  

w siedzibie PKS, w których ma powstać świetlica dla dojeżdżającej młodzieży.  

 

Ad. 7 

 

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 XXII/216/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. 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 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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/218/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy Krzyżanowice. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 22 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 XXII/221/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym do których 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa. 

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 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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/222/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej procedury opracowania i uchwalenia 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 24 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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/223/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie 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”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 25 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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/224/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 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 Uchwały Nr XXII/225/2008 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia 

Uwłaszczeniowego „Zjednoczeni” na działanie Starosty Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 

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. 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 09.09.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.09.2008r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – karty działań zapobiegawczych  

dot. pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych  

na terenie Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet bezrobotnych, które powracają  

na rynek pracy. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2008r. wraz z późniejszymi zmianami. 

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

porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim w sprawie zasad prowadzenia 

pozaszkolnego Punktu Katechetycznego dla dzieci i młodzieży Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu. 

8. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. materiału  

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

przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego – stan obecny i perspektywy”. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa).  
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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 ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski – po zmianach.  

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

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

Nędza (nr PBD/7320/Z/2/2008 z dnia 21.08.2008r.) o uzgodnienie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie 

Górki Śląskie w rejonie ul. Astrów. 

17. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718/II/13/3/08  

z dnia 09.09.2008r.  

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. konieczności zatwierdzenia 

aneksów nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 

2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. opinii w sprawie notatki 

służbowej TK. 0716-14/08 stwierdzającej podczas przeprowadzonej kontroli niezgodności 

intencji uchwałodawcy w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

20. Wnioski i interpelacje zgłoszone na XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.08.2008r. 

21. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/216/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/218/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy Krzyżanowice. 
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23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r.  

– Ordynacja podatkowa. 

24. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/222/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej procedury opracowania i uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego. 

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/223/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie 

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”. 

26. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/224/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

27. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/225/2008 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia 

Uwłaszczeniowego „Zjednoczeni” na działanie Starosty Raciborskiego. 


