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OR.II.0022.1.14.2011 

PROTOKÓŁ  NR 19/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 kwietnia 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 18/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 18/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r.  

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r. 

informacji dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkowym kościele p.w. Matki Bożej w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w dniu 4 kwietnia 2011r. Rzymsko - Katolicka Parafia Matki Bożej 

w Raciborzu za pośrednictwem Ks. Prob. Eugeniusza Dębickiego zwróciła się z wnioskiem  

o dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich elewacji zewnętrznej zabytkowego 

kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian zewnętrznych obiektu. Realizacja 

zadania została przewidziana na okres od 1 maja 2011r. do 30 czerwca 2011r. Według 

załączonego do wniosku kosztorysu całość planowanych do przeprowadzenia prac 

oszacowano na kwotę 121 488,58 zł. Proboszcz parafii wnioskuje o przyznanie dotacji  

w wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 20,6 % kosztów zaplanowanej inwestycji. Pozostałe 

koszty inwestycji stanowią udział środków własnych wnioskodawcy. Podmiot wnioskujący 

wcześniej nie otrzymał dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań  

przy obiekcie zabytkowym. Jako uzasadnienie celowości prac wnioskodawca podaje,  
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iż podjęcie działań mających w efekcie doprowadzić do odmalowania elewacji zewnętrznej 

kościoła jest konieczne z uwagi na liczne zabrudzenia i przebarwienia pigmentu. Obecnie są 

widoczne również spękania i ubytki tynków świątyni. Przeprowadzenie niezbędnych prac 

renowacyjno – konserwatorskich jest wskazane z uwagi na charakter obiektu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaopiniował pozytywnie wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii 

Matki Bożej w Raciborzu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. Matki Bożej w Raciborzu  

i udzielenie dotacji w wysokości 25 000,00 zł na zadanie pn.: „Prace renowacyjno  

– konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu 

– malowanie ścian zewnętrznych obiektu”.  

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji zewnętrznej 

zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian zewnętrznych 

obiektu”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie  

i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Rzymsko – Katolicką Parafią Matki Bożej w Raciborzu. 

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 dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno  

– konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu 

– malowanie ścian zewnętrznych obiektu” oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2011r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił „Informację o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych 

planowanych w 2011r.”, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o realizacji 

najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011r.” oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r.  



 4 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zaciąga się kredyt w kwocie 4.500.000 zł z przeznaczeniem  

na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego. Kredyt będzie podlegał 

spłacie w latach 2012-2021 z dochodów własnych Powiatu. Kredyt zostanie zaciągnięty  

w banku wybranym w trybie określonym w postępowaniu o zamówieniach publicznych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat 

Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Ad. 5 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w w/w Referacie. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu w I kwartale 2011r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

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

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia w trakcie którego Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zapoznał się z Informacją na przegląd systemu zarządzania jakością  

przez kierownictwo (wrzesień 2010r. – luty 2011r.) oraz postanowił, iż powróci  

do zatwierdzenia wniosków wynikających z w/w materiału.  

Starosta poinformował, iż sugestie i zalecenia z I auditu nadzoru z 2010r. zostały 

wprowadzone do Systemu. W związku z powyższym przedstawił wnioski od nr 2 do nr 5  

do zatwierdzenia przez Zarząd w brzmieniu: 

− należy opracować zasady przeprowadzania badań satysfakcji klienta, które 

uwzględniałaby również zmianę pytań ankietowych, w terminie do 31.05.2011r., 

− należy wdrożyć wybrane wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom 

Korupcyjnym i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zintegrować  

je z  Systemem Zarządzania Jakością, w terminie do 30.06.2011r.,  

− należy opracować akt wewnętrzny dot. wprowadzenia celów jakościowych  

o charakterze operacyjnym tut. Starostwa i przekazać pracownikom do stosowania. 

Ponadto, w akcie powinny zostać wyjaśnione kwestie związane z określaniem celów  

i zadań oraz monitorowaniem i oceną ich realizacji, w terminie 30.06.2011r., 



 6 

− należy dokonać przeglądu oświadczeń pracowników o prowadzeniu / nie prowadzeniu 

działalności gospodarczej oraz przypomnieć pracownikom, iż podanie nieprawdy  

lub zatajenie prawdy w oświadczeniu grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat – art. 233 

§ 1 k.k. w terminie do 31.05.2011r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził wnioski od nr 2 do nr 5 ujęte w pkt 10 Informacji 

na przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (wrzesień 2010r. – luty 2011r.).  

Po analizie funkcjonowania SZJ w okresie sprawozdawczym stwierdził, iż System 

Zarządzania Jakością jest zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2011r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi  

Pani Iwony Czepczor-Dmytrek i Pana Bogusława Dmytrek na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zaproponował powołanie zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim w składzie: Andrzej Chroboczek  

– przewodniczący, Aleksander Kasprzak – wiceprzewodniczący, Henryk Hildebrand,  

Jerzy Wiśniewski, Joanna Koczwara – Kozłowska, Dorota Kerner – członkowie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr ON.0717-4/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. nie wniósł uwag 

co do proponowanego składu zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie projektu zarządzenia Starosty 

powołującego w/w zespół. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 kwietnia b.r., po przeanalizowaniu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2011r., Zarząd stwierdził, iż w budżecie zabezpieczone zostały 

środki finansowe w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie faktur 

wykonawców na Zamku Piastowskim w Raciborzu, które będą podlegały wypłacie w okresie 

złożenia przez Powiat Raciborski powtórnego wniosku o dofinansowanie zadania  
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pn.: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”.  

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podjął decyzję w sprawie założenia lokaty w banku, 

który zaoferuje najkorzystniejsze oprocentowanie. W związku z powyższym Skarbnik 

Powiatu zwróci się z zapytaniem o informację w w/w sprawie do okolicznych banków.  

Po spłynięciu ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta.  

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 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. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 
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0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/58/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/64/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie 

dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P” oraz zmianę lokalizacji 

stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VI/65/2011 Rady Powiatu 
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Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie  

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 2011r.: 

 

1. Nr VI/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia  

przez Powiat Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu, 

2. Nr VI/60/2011 w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, 

3. Nr VI/61/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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, 

4. Nr VI/62/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Oleskim w sprawie powierzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

 

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 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Biura Rady 

do określenia realizacji Uchwały Nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

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

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

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 12 kwietnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 kwietnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele  

p.w. Matki Bożej w Raciborzu. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie  

pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła 

p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian zewnętrznych obiektu”. 

7. Informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011r. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu  

przez Powiat Raciborski. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu  

przez Powiat Raciborski. 

14. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji o wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie 

Zamówień Publicznych. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

16. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR.0012.1.21.2011 z dnia 11 kwietnia 2011r.  
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17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

18. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie dokonania 

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

19. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/55/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2011. 

20. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Poradni reumatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 1  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

21. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47. 

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 

utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/64/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego 
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działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P” 

oraz zmianę lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/65/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r.: 

1) Nr VI/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia  

przez Powiat Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu, 

2) Nr VI/60/2011 w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, 

3) Nr VI/61/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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, 

4) Nr VI/62/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Oleskim w sprawie powierzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

26. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr VI/63/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania 

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 


