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PROTOKÓŁ  NR 6/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 stycznia 2011r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 5/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2010r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 5/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2010r. przyjęto 

i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Starosta przypomniał, iż przychody Szpitala Rejonowego w Raciborzu pochodzą głównie  

z umów zawartych z NFZ, których wartość na 2011r. została jednostronnie przez NFZ 

zmniejszona. W związku z powyższym zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na udzielenie Szpitalowi pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł, która pozwoli na utrzymanie 

płynności finansowej jednostki. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 16.12.2011r.,  

a jej oprocentowanie wynosi 1% w stosunku rocznym. Powyższa propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  
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i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieliła Podinspektor ds. współpracy z mediami 

w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Karolina Kunicka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zaproponowane działania w ramach polityki 

informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2011 rok wraz z przedstawionymi kosztami  

oraz upoważnił Podinspektora ds. współpracy z mediami do podjęcia czynności związanych  

z przygotowaniem umów z usługodawcami. Kwota na realizację w/w zadań zabezpieczona  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok w rozdziale 75075 § 4300 wynosi 53.000 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. rozważenia możliwości opracowania i wydania poradnika – broszury informacyjnej  

dla rodziców ułatwiającej rozpoznawanie problemów u dzieci. 

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

Wicestarosta przypomniał, iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.09.2010r., po zapoznaniu 

z koncepcją funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu na lata 

2010 – 2015, postanowił rozważyć możliwość opracowania i wydania przy udziale Poradni, 

Urzędów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz tut. Starostwa poradnika – broszury 

informacyjnej dla rodziców ułatwiającej rozpoznawanie problemów u dzieci. W związku  

z powyższym wspólnie z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu został opracowany informator przedstawiający najczęściej występujące 

problemy z jakimi mogą zetknąć się rodzice dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat. Koszt 

druku informatora w formacie B5 (format zeszytowy) - 24 strony z okładką kredową 

w kolorze wynosi: 

- 500 szt. – 1 484,33 zł brutto (2,97 zł brutto/szt.) 

- 1 000 szt. – 1 813,50 zł brutto (1,81 zł brutto/szt.) 

- 1 500 szt. – 2 182,08 zł brutto (1,45 zł brutto/szt.). 

Termin realizacji: do 1 miesiąca od daty złożenia zamówienia. 
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Wicestarosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym ukazała się informacja, że koszt druku 

informatora może zostać sfinansowany ze źródeł zewnętrznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z poradnikiem – broszurą informacyjną  

dla rodziców ułatwiającą rozpoznawanie problemów u dzieci polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu rozeznać możliwości jego wydania przy udziale środków 

zewnętrznych. W przypadku braku takiej możliwości Kierownik przekaże informację 

zwrotną, celem podjęcia ostatecznej decyzji w w/w sprawie, tj. wspólnego finansowania 

druku przez Powiat i Gminy Powiatu Raciborskiego oraz rozważenia propozycji 

umieszczenia poradnika na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określania realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

dot. przygotowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ludwika 4 

w Raciborzu, biorąc pod uwagę czy bardziej opłacalna jest sprzedaż czy dalsze jej 

utrzymywanie i ponoszenie kosztów z tym związanych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej 

powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na III sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2010r., które stanowią załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Leszka Wyki,  

2. Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Ciszka, a Podinspektorowi  

ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

rozpowszechnić przygotowane informacje w stosownych formach oraz zamieścić je  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zwróciła 

się z prośbą o prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,  

w związku z realizacją trzech projektów unijnych przez Agencję. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją trzech projektów unijnych  
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przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, tj.: 

1)  „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” - 130.378,00 zł, 

2) „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej  

na targach turystycznych” - 140.183,00 zł, 

3) „Powiat raciborski to dobra inwestycja” - 90.994,00 zł. 

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2011r. z Urzędu Marszałkowskiego na subkonta  

w/w projektów, środki te zostaną niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, aby przy wydawaniu 

materiałów promocyjnych Powiatu Raciborskiego w formie pisemnej zwróciła szczególną 

uwagę na zabezpieczenie praw autorskich oraz każdorazowo przedkładała teksty  

do recenzji/korekty pod względem merytorycznym. Powyższa uwaga dotyczy także 

materiałów zamawianych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować propozycję zmiany Regulaminu przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury tak, aby z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogła występować 

również Kapituła. Termin – marzec 2011r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.01.2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.01.2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

6. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

7. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. określenia 

kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

opracowania i wydania poradnika – broszury informacyjnej dla rodziców ułatwiającej 

rozpoznawanie problemów u dzieci. 

9. Interpelacje zgłoszone na III sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2010r. 

(pismo nr BR. 0045-10/10 z dnia 29.12.2010r.). 


