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PROTOKÓŁ  NR 13/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., bilansu na dzień 31.12.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2010r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 15 – 16 lutego 2011r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż Wicestarosta Andrzej Chroboczek uczestniczy w posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

 

Ad. 1  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., bilansu na dzień 31.12.2010r., opisu sytuacji 
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finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2010r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik, który poinformował, iż zgodnie z ustaleniami z posiedzenia 

Zarządu w dniu 16 grudnia 2010r. przedkłada wstępny rachunek zysków i strat za 2010r.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 

ubiegłego roku zakład zanotował stratę w wysokości 9 496 548,58 zł jest to wielkość  

o 640 493,58 zł wyższa od straty na koniec listopada 2010r. wynoszącej 8 856 055,00 zł  

oraz o 2 617 818,70 zł wyższa od straty w analogicznym okresie 2009 roku, wynoszącej 

6 879 729,87 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 7 005 829,81 zł Zakład zanotował 

niedobór finansowy w wysokości 2 490 718,77 zł. 

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2009r., zmalały o kwotę 698 403,00 zł i na dzień 31.12.2010r. 

wynosiły 11 627 000,00 zł. W stosunku do stanu na dzień 30 listopada 2010r. zobowiązania 

zmalały o kwotę 1 648 011,00 zł. Zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 350 278,00 zł  

do wartości 1 625 499,00 zł, zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 1 998 288,00 zł  

do wartości  10 001 502,00 zł.  

Jak podkreślił Dyrektor Rudnik przedstawione powyżej wyniki finansowe nie są danymi 

ostatecznymi, ich wielkość ulegnie zmianie gdy zakończy się okres rozliczeniowy Zakładu  

z NFZ lub w wyniku zaleceń Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

Szpitala sporządzone na dzień 31.12.2010r. Zgodnie z ustaleniami Fundusz zapłaci  

za wykonane świadczenia zdrowotne ponad limit w II półroczu 2010r. kwotę w wysokości 

ok. 1 700 000 zł. Z kolei jednym z zaleceń biegłego rewidenta jest obowiązek utworzenia 

rezerwy m.in. na nagrody jubileuszowe pracowników, odprawy emerytalne w wysokości  

ok. 4 000 000 zł. Wszystko to wpłynie na ostateczny wynik finansowy Szpitala za 2010r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres 

01.01.2010r. do 31.12.2010r., bilansem na dzień 31.12.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2010r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31.12.2010r., 

postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala  

po zakończeniu danego kwartału. 
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Ad. 2 

 

W tym miejscu skład Zarządu uzupełnił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

 

Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 15 – 16 lutego 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

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 – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do złożenia wniosku partnerskiego dla szkół Comenius o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2011 – 2013, tytuł projektu „Electromobility: Finding Ideas for an Innovative Means 

of Transport Reducing Emission and the Use of Fossile Fuels”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – 

Agencją Narodową programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. 

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 – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do złożenia wniosku partnerskiego dla szkół Comenius o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2011 – 2013, tytuł projektu 

„Electromobility: Finding Ideas for an Innovative Means of Transport Reducing Emission and 

the Use of Fossile Fuels”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania  
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i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu 

Comenius „Uczenie się przez całe życie”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  

ul. Sokolska 65 (nr DM/RZ/DKW205/2011 z dnia 11.02.2011r.) o wydanie opinii  

dla inwestycji polegającej na budowie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki 

Odry w km 66+000 – 71+600 od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, 

gmina Kuźnia Raciborska. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie inwestycję polegającą na budowie 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+000 – 71+600  

od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gmina Kuźnia Raciborska, 

podejmując stosowne postanowienie.  

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Wicestarosta zaproponował, aby w planie imprez kulturalnych na rok 2011 dokonać  

n/w zmian polegających na: 

1. dopisaniu pod poz. nr 6 imprezy pn. „IV Gala Raciborskiego Sportu”; kwota 

dofinansowania: 2 000 zł; termin realizacji: luty 2011r., 

2. wykreśleniu imprezy pn. „Wczesnośredniowieczne taktyki bitewne”, a dopisaniu  

pod poz. nr 24 imprezy pn. „III Raciborski Festiwal Średniowieczny”, których 

organizatorem jest Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry; kwota dofinansowania: 

2 000 zł, termin realizacji: czerwiec 2011r., 

3. dopisaniu pod poz. nr 8 imprezy pn. „V Międzynarodowy Konkurs Gwary Laskiej - 

Morawske rzadzyni selske hospodyni”. Impreza zostanie dofinansowana kwotą 500 zł  
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o którą pomniejszono zarezerwowaną uprzednio kwotę na realizację imprezy  

pn. „VI Mi ędzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Josepha von Eichendorffa  

w Krzanowicach” (poz. nr 18). Organizatorem jest Zespół Szkół w Krzanowicach. Termin 

realizacji dopisanego konkursu zaplanowany jest na miesiąc marzec 2011r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zmieniony Plan imprez kulturalnych  

na rok 2011, zgodnie z propozycjami ujętymi w karcie informacyjnej z dnia 18 lutego b.r. 

Ponadto postanowił, iż kwota dofinansowania ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

imprezy pn. „XI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Śląsk – kraina wielu kultur” 

zostanie zmniejszona z 5 000 zł na 2 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 000 zł zostanie 

przeznaczona na pokrycie kosztów związanych ze współpracą Powiatu Raciborskiego  

z Miastem Komsomolsk, co ustali szczegółowo Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu ze Skarbnikiem Powiatu oraz Podinspektorem ds. współpracy z mediami OR. 

Ponadto Zarząd polecił, aby w przypadku potrzeby zmiany Planu imprez sportowych  

na rok 2011 propozycja zmian była każdorazowo przedstawiana na posiedzeniu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania służb BHP w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w kwestii 

zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych szkołach  

i placówkach oświatowych w 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem służb BHP w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w kwestii zapewnienia zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy w podległych szkołach i placówkach oświatowych w 2010r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wykorzystania środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne, naukowe oraz książki 

w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu w latach  

2008 – 2010. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. zapoznał się z informacją dot. wykorzystania środków przeznaczonych na pomoce 

dydaktyczne, naukowe oraz książki w szkołach i placówkach oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu w latach 2008 – 2010,  
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2. postanowił zorganizować konkurs na przeprowadzenie najciekawszej lekcji przy użyciu 

tablicy multimedialnej, który adresowany będzie dla nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski.  

 

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 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu  

oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

zwracając uwagę, iż Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu nie dotrzymały terminów złożenia sprawozdań,  

a Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu dokonał korekty sprawozdania rocznego Rb-27 S 

(korekta dotyczyła zmiany kwoty dochodów wykonanych). W związku z powyższym Zarząd 

ponownie polecił, aby:  

1) Dyrektor MOS w Raciborzu oraz Komendant PPSP w Raciborzu zobligowali główne 

księgowe do dotrzymywania terminu składania sprawozdań miesięcznych i kwartalnych 

przedkładanych do tut. Starostwa. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje  

w/w Dyrektora oraz Komendanta,  

2) Dyrektor PZD w Raciborzu zobligował główną księgową do dokładania większej 

staranności w przygotowywanie oraz sporządzenie sprawozdań miesięcznych  

i kwartalnych przedkładanych do tut. Starostwa, celem wyeliminowania błędów  

w sprawozdaniach. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora.  

 



 7 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego (za okres o 1 stycznia do 31 stycznia b.r.).  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2011r., 

zwracając uwagę, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dokonał korekty 

sprawozdania RB – 27S, tj. błędnie ujął w sprawozdaniu dochody uzyskane, a co za tym idzie 

stan konta dochodów jednostki był niezgodny z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniu. 

W związku z powyższym Zarząd polecił, aby Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu zobligował 

główną księgową do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie  

oraz sporządzenie sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa, celem wyeliminowania 

błędów zawartych w sprawozdaniach. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje  

w/w Dyrektora. 

Ponadto Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, aby w przyszłości informacja o jednostkach 

organizacyjnych, które dokonują korekt i propozycji działań z tym związanych zawarta była 

w pkt 4 karty informacyjnej, tj. propozycji rozstrzygnięcia.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady dot. terminów posiedzeń  Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych w lutym b.r. (załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 22 lutego 2011r. o godz. 15.00 rozpoczęło się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Starosta zapoznał zebranych pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania planów pracy na 2011r.: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu i Finansów. 

W/w pismo wraz z planami pracy Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa w/w plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2011r., 

zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów (dyspozycja Starosty  
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– symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach komisji). Zakres 

przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo z resortowym Starostą. 

 

Starosta przedstawił informację Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. nauki 

religii w szkole. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną informacją dot. nauki religii  

w szkole postanawiając, iż na kolejnym posiedzeniu ponownie powróci do omówienia 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego  

z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu  

dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu.  

W związku z powyższym zaprosił Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

oraz Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na koleje posiedzenie Zarządu 

celem m. in. udzielenia wyjaśnienia czy i kiedy w/w uczeń poinformował  

o fakcie odbywania nauki religii w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym  

w Sosnowcu. Ponadto polecił, aby wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski udzieliły odpowiedzi na pytanie jak realizowana jest nauka religii  

w szkołach, podając ile uczniów zadeklarowało na początku roku szkolnego 2010/2011 chęć 

uczestnictwa na religię (z podziałem na wyznania) a ile na etykę. Następnie Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotuje stosowną kartę informacyjną na jedno z kolejnych posiedzeń 

Zarządu. 

 

Ad. 5 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr IV/29/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2010 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 
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Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/11. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie 

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/11. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określania 

realizacji Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Zarząd ustalił, iż ujednolicona wersja Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu zostanie przesłana radnym oraz kierownikom komórek organizacyjnych  

w terminie do 1 marca 2011 r. Natomiast na jedną z kolejnych sesji zostanie przedstawiony 

nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego tut. Starostwa.  

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/11. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.: 

1. Nr IV/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn-

Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu,  

2. Nr IV/33/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest 

kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/11. 

 

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 IV/38/11 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

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. 0047/11. 

 

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 IV/39/11 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/11. 

 

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 Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 8 lutego 2011r.: 

1) Nr IV/37/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu,  

2) Nr IV/40/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinnie w Raciborzu. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 26  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/11. 

 

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 22 lutego 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2011r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., bilansu na dzień 31.12.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2010r. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do złożenia wniosku partnerskiego dla szkół Comenius  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, 

realizowanego w latach 2011 – 2013, tytuł projektu „Electromobility: Finding Ideas  

for an Innovative Means of Transport Reducing Emission and the Use of Fossile Fuels”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Comenius „Uczenie się  

przez całe życie”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do złożenia wniosku partnerskiego dla szkół Comenius o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2011 

– 2013, tytuł projektu „Electromobility: Finding Ideas for an Innovative Means  

of Transport Reducing Emission and the Use of Fossile Fuels”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji – Agencją Narodową programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. 

8. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ul. Sokolska 65  

(nr DM/RZ/DKW205/2011 z dnia 11.02.2011r.) o wydanie opinii dla inwestycji 

polegającej na budowie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry  
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w km 66+000 – 71+600 od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, 

gmina Kuźnia Raciborska. 

9. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/2/3/11  

z dnia 22.02.2011r. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w planie 

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. 

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sprawozdania służb BHP  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w kwestii zapewnienia zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych szkołach i placówkach oświatowych  

w 2010r. 

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wykorzystania środków 

przeznaczonych na pomoce dydaktyczne, naukowe oraz książki w szkołach i placówkach 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu w latach 2008 – 2010. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

14. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

15. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

16. Pismo Biura Rady nr BR. 0058-7-2/11 z dnia 17.02.2011r. 

17. Pismo Biura Rady nr BR. 0058-7/2/11 z dnia 21.01.2011r.  

18. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nr BR.0714-1/11  

z dnia 14.02.2011r. 

19. Informacja Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. nauki religii w szkole.  

20. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr IV/29/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 

21. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.  

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 
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22. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określania 

realizacji Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

23. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.: 

1) Nr IV/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn-

Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu,  

2) Nr IV/33/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest 

kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

24. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IV/38/11 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

25. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IV/39/11 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

26. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011r.: 

1) Nr IV/37/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu,  

2) Nr IV/40/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinnie w Raciborzu. 


