PROTOKÓŁ NR 10/11
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 1 lutego 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

9/11

z

posiedzenia

Zarządu

Powiatu

Raciborskiego

w dniu 25 stycznia 2011r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy różne.

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2011r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy
Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego
dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 1 marca 2011r.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia
zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.:
Zespołu

Szkół

Mechanicznych

w

Raciborzu,

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Wicestarosta

omówił

kartę

informacyjną

Referatu

Edukacji,

Kultury

i

Sportu

dot. propozycji planów imprez sportowych i kulturalnych realizowanych jako zadania własne
samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego:
1. przyjął do realizacji plan imprez sportowych na rok 2011,
2. przyjął do realizacji plan imprez kulturalnych na rok 2011 dokonując zmian polegających
na obniżeniu kwoty dofinansowania ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu
n/w imprez:
1) IX Edycja Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki – 1 200 zł,
2) III Festiwal Muzyczny „Motywy Bluesa” – 2 800 zł,
3) Juwenalia 2011 – 2 800 zł,
4) XIX Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych – 4 000 zł,
5) cykliczne spotkania chórów Ziemi Raciborskiej „Trojok Śląski” – 1 200 zł,
6) X Majowy Festiwal „Serce Dusza Śpiewa Pannie Maryi” – 900 zł,
7) „Intronizacja Króla Kurkowego 2011” – 900 zł,
8) „Skuterowy zawrót głowy” – 1 200 zł,
9) Dni Krzanowic – 4 000 zł,
10) Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2011” – 4 500 zł,
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11) Raciborski Festiwal Pieśni Religijnej „Spotkałem Pana” – 4 500 zł,
12) IV Raciborska Jesień Muzyczna – Jesienne Spotkania Jazzowe – 4 500 zł,
13) XXI Edycja Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa – 2 500 zł.
Jednocześnie podjął decyzję o dopisaniu do w/w planu imprezy pn. „Procesja Konna
z okazji Św. Floriana Pogrzebień – Kornowac” i dofinansowaniu w kwocie 500 zł,
3. polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała organizatorów
w/w imprez kulturalnych o ich przyjęciu do realizacji, zaznaczając, iż bezwzględnym
warunkiem ujęcia imprez w planie na 2012r. będzie wystąpienie ze stosownym
wnioskiem do tut. Starostwa w terminie do 10 września b.r.,
4. polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała organizatorów
imprez sportowych i kulturalnych w 2011r. o obowiązku złożenia do tut. Starostwa
krótkiego sprawozdania z realizacji w/w imprez.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania
Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych
i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy
pomieszczeń, polecając, aby kolejna informacja zawierała podsumowanie kwot uzyskiwanych
z w/w umów. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje
w/w Dyrektora.

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej stopnia
zaawansowania realizacji projektu „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu
jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych
z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału
administracji rządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej”.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dot. stopnia zawansowania realizacji
projektu „Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu
terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa
opolskiego i śląskiego”.

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu
Raciborskiego zaplanowanych na styczeń/luty 2011r., która stanowi załącznik nr 8
do protokołu.

Starosta zapoznał zebranych z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
dot. wyposażenia części biur w urządzenia klimatyzacyjne.
W/w pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie zajmował się sprawą dot. wyposażenia części biur
Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w urządzenia klimatyzacyjne, polecając,
aby Dyrektor dodatkowo wyjaśnił dlaczego nie uzgodnił z Zarządem w/w inwestycji skoro
generuje ona wydatkowanie środków własnych powiatu nie tylko jednorazowo przy zakupie
i montażu, ale i w latach kolejnych w postaci głównie przeglądów serwisowych, konieczności
czyszczenia i odkażania urządzeń czy zwiększonego poboru energii elektrycznej.
Termin – 10.02.2011r.

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 1 lutego 2011r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 lutego 2011r.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach
finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r.
5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji planów imprez
sportowych i kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego
w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.
6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala
Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów
najmu i dzierżawy pomieszczeń.
7. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w sprawie
przedstawienia informacji dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji projektu
„Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu
terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa
opolskiego i śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji
rządowej”,

Poddziałanie

5.2.1.

„Modernizacja

zarządzania

w

administracji

samorządowej”.
8. Informacja Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu
Raciborskiego zaplanowanych na styczeń/luty 2011r. (pismo nr BR. 0058-7-1/11
z dnia 27 stycznia 2011r.).
9. Kserokopia pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nr OA. 0717.I-5/2011
z dnia 21 stycznia 2011r.
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