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OR.II.0022.1.27.2013 

PROTOKÓŁ  NR 125/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 sierpnia 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Poinformował,  

że zwołanie posiedzenia w dniu dzisiejszym było konieczne ze względu na fakt,  

że w dniu 25 lipca br. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”  

z Raciborza złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Organizowanie 

przedsięwzięć wspierających przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych”. 

W przypadku przyjęcia ww. oferty przez Zarząd realizacja zadania zaplanowana                        

jest od 14 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. Szczegółowe omówienie przedmiotowej 

karty informacyjnej nastąpi w pkt 3 posiedzenia. 

Wicestarosta przekazał, iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 16 lipca 2013 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
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Ad. 1 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2016  

pn. "Po radosne macierzyństwo". 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

115160. 

Wicestarosta poinformował, że w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego                 

na lata 2013 - 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo" Powiat Raciborski umożliwi swoim 

mieszkankom, oczekującym narodzin dziecka, wykonanie bezpłatnych badań na oznaczenie 

antygenu TOXO+CMV w klasie IgM i IgG (toksoplazmozy i cytomegalii). Wczesne 

wykrycie antygenów TOXO i CMV pozwoli podjąć leczenie ciężarnej oraz działania 

zapobiegające zainfekowanie płodu, co w konsekwencji uchroni noworodka przed chorobami 

i bardzo prawdopodobną niepełnosprawnością. Na realizatora badań na oznaczenie antygenu 

TOXO+CMV w klasie IgM i IgG wyznaczono Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka                  

w Raciborzu. Wicestarosta dodał, że realizując zapisy art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 2a ustawy                   

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Zarząd Powiatu skierował 

projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do gmin naszego powiatu celem 

konsultacji oraz do Agencji Oceny Technologii Medycznych celem zaopiniowania.                       

W rezultacie gminy nie wniosły zastrzeżeń do programu. Natomiast Prezes Agencji Oceny 

Technologii Medycznych dnia 10 czerwca 2013 r. pozytywnie zaopiniował program, 

podejmując opinię nr 165/2013. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 - 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo" oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Ad. 2  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie            

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury                      
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w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Iwony 

Hazuka – Nosal i p. Martyny Rejner). 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

116347. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej               

dla nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegających się o awans                 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(p. Pawła Morki). 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

116384. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej              

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego                    

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych 

„DOM” z Raciborza na realizację zadania publicznego pt. „Organizowanie przedsięwzięć 

wspierających  przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych” i udzielenia w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

116692. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 25 lipca br. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza złożyło ofertę na realizację zadania publicznego               

pt. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałanie izolacji osób 
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niepełnosprawnych”. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych poprzez wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne połączone                       

z programem rehabilitacyjno-rekreacyjnym. Projekt, w dwóch etapach, adresowany                

jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu powiatu raciborskiego 

oraz do mieszańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Zadanie 

publiczne realizowane będzie w okresie od 14 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. 

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego to 8 000,00 zł.  

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. 

Kierownik Aleksander Kasprzak przekazał, że celem ww. zadania jest integracja osób 

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie zdarzeń rekreacyjnych 

w formie organizacji czasu wolnego i zapewnienie aktywnego wypoczynku uczestników.               

W ramach ww. zadania podjęte zostaną następujące działania: 

1) wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu raciborskiego              

oraz mieszkańców DPS z programem rehabilitacyjno-rekreacyjnym do ośrodka rekreacyjnego 

w Rogowie, 

2) piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu raciborskiego                   

oraz mieszkańców DPS na terenie DPS „Złota Jesień”. 

Uczestnicy zadań powinni posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Kierownik Aleksander Kasprzak dodał, że zadanie może zostać sfinansowane ze środków 

będących w dyspozycji Referatu z Rozdziału 85395 paragraf 2820 w wysokości 2 250,00 zł 

oraz kwoty w wysokości 5 750,00 zł zabezpieczonej poprzez przesunięcie wolnych środków  

z paragrafu 4300 w ramach ww. Rozdziału. 

 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu 

oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza                          

na realizację zadania publicznego pt. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających  

przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych” i udzielenie w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego: 

a) wyraził zgodę na przyjęcie oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza na realizację zadania publicznego                                    

pt. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałanie izolacji osób 

niepełnosprawnych”, 
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b) wyraził zgodę na udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji w wysokości 8 000,00 zł 

sfinansowanej ze środków będących w dyspozycji Referatu z Rozdziału 85395 paragraf 

2820 w wysokości 2 250,00 zł oraz kwoty w wysokości 5 750,00 zł zabezpieczonej poprzez 

przesunięcie wolnych środków z paragrafu 4300 w ramach tego samego Rozdziału                        

na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych umieszczenie 

ww. oferty w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa  

oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego na 7 dni roboczych. Po upływie  

ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag należy niezwłocznie zawrzeć umowę  

o udzielenie dotacji na realizację ww. zadania publicznego. 

 

Ad. 4 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXX/299/2013 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

likwidacji połączeń kolejowych Kolei Śląskich - uzupełnienie do karty informacyjnej                   

Nr BR.0008.5.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 115675. 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. ------------------------ 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Józef Stukator 

4. ----------------------- 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 


