
PROTOKÓŁ  NR 93/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22 października 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. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem  Województwa  Śląskiego  celem 

realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 

9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

Starosta poinformował, iż projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” finansowany będzie 

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Celem projektu jest pomoc 

stypendialna  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  (zwłaszcza  w  zakresie  nauk 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

których  niekorzystna  sytuacja  materialna  stanowi  barierę  w  rozwoju  edukacyjnym.  

W  związku  z  powyższym  uzasadnionym  jest,  aby  Powiat  Raciborski  przystąpił  

do  porozumienia  partnerskiego  z  Samorządem Województwa  Śląskiego,  celem realizacji  

w/w projektu. 
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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  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą 

do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia 

stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego  dotyczącego  stanowczego  sprzeciwu  wobec 

postulowanych  zmian  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  zmierzających  do  przekazania 

praw powiatów miastom prezydenckim.

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

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  15.10.2008r.  wpłynęła  prośbą  Przewodniczącego  Rady 

Powiatu  Mieleckiego  o  poparcie  stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego  w  sprawie 

stanowczego  sprzeciwu  wobec  postulowanych  zmian  ustawy o  samorządzie  powiatowym 

zmierzających do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim. Dokument ten został 

przekazany  zainteresowanym  podmiotom  w  celu  poparcia  zawartych  w  nim  treści.  

W związku z powyższym, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego, 

przygotowano projekt uchwały popierający w/w stanowisko Rady Powiatu Mieleckiego.  

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  poparcia  stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego  dotyczącego 

stanowczego  sprzeciwu  wobec  postulowanych  zmian  ustawy o  samorządzie  powiatowym 

zmierzających do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

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 22.10.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.10.2008r. 

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Raciborskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji 

projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady 

Powiatu Mieleckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec postulowanych zmian 

ustawy  o  samorządzie  powiatowym  zmierzających  do  przekazania  praw  powiatów 

miastom prezydenckim.
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