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OR.II.0022.1.29.2011 

PROTOKÓŁ  NR 34/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 sierpnia 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 33/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 sierpnia 2011r. 

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. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego rozpoczęło się o godz. 12.10 ze względu na fakt, 

iż o godz. 12.00 miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu.  

 

Ad. 1  

Protokół Nr 33/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 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 3 Członków – 3 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 30 sierpnia 2011r.  

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 30 sierpnia 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 omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 

Jednocześnie polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu przekazać 

informacyjnie na w/w sesję projekt przedmiotowego porozumienia. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż zmiany w Regulaminie Organizacyjnym tut. Starostwa 

dotyczą m.in.: 

1. rozbudowania i doprecyzowania zapisów o stosowaniu w Starostwie  systemu zarządzania 

jakością według normy PN-EN  ISO 9001:2009, której skuteczność badana jest poziomem 

satysfakcji klienta, 

2. wpisania zasady ciągłego doskonalenia własnej organizacji i komunikacji, stosowania 

technik informatycznych, 

3. wpisania obowiązku pracowników kierowania się zasadami etyki i praworządności  

przy realizowaniu obowiązków służbowych, 

4. określenia, że Zarząd Powiatu pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółkach,  

w których powiat posiada udziały, 

5. zmiany podległości Wydziału Geodezji – zalecenie pokontrolne, aby Geodeta Powiatowy 

podporządkowany został bezpośrednio Staroście, 

6. zmiany nazwy Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych na Referat Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju, 

7. organizacyjnego wyodrębnienia Archiwum Zakładowego (w ramach Referatu 

Organizacyjno-Administracyjnego) zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną, 

8. zmiany statusu Kancelarii Tajnej na Kancelarię Dokumentów Niejawnych w związku  

ze zmianą ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

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 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

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 zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających  

z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać informacyjnie na w/w sesję Uchwałę  

Nr Uchwały Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010r. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa 

Śląskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2009 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, Powiat Raciborski zobowiązał się  

do dokonania darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego. 

Darowizna w/w nieruchomości nastąpi z zastrzeżeniem celu – prowadzenia działalności 

oświatowej z zachowaniem sportowego profilu kształcenia, pod rygorem jej odwołania, 

stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.  

Koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotowej nieruchomości, w szczególności 

koszty notarialne i sądowe, pokryje Powiat Raciborski.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia biurowego na parterze budynku 2.2, będącego 

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu a stanowiącym 

własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia 

biurowego o powierzchni 20,80 m², znajdującego się na parterze budynku 2.2,  

z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Opieka”, na czas nieoznaczony, począwszy 

od dnia 1 października 2011r. Budynek posadowiony jest na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, a znajdującej się w trwałym zarządzie w/w jednostki. 

Przedmiotowe pomieszczenie zostanie użyczone na realizację kontraktu z NFZ  

na pielęgniarską opiekę długoterminową realizowaną przez w/w podmiot na rzecz 

mieszkańców DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia pomieszczenia biurowego na parterze budynku 2.2, będącego w trwałym zarządzie 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na usunięcie 4 sztuk drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 4 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2400/164 k. m. 4, obręb Racibórz,  

o pow. 0,1770 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, a to ze względu na fakt, 

prowadzenia remontu garaży i kolizji drzew z planowaną inwestycją oraz uszkodzenia 

jednego z drzew w czasie burzy. Usunięcie w/w drzew pozytywnie zaopiniował Kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 4 sztuk 

drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Pani Halinie Wyjadłowskiej do podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji  

w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową 

realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa 

skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Pani Halinie 

Wyjadłowskiej do podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji w ramach projektu 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację 

postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa 

skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

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

Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody rocznej za 2010r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 



 7 

Starosta przekazał, iż Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

w dniu 12 sierpnia 2011r. z wnioskiem do Zarządu o przyznanie Dyrektorowi Zakładu 

nagrody rocznej za 2010 rok w wysokości trzykrotnej pensji. Jednocześnie przedstawiła 

komplet załączników umożliwiających podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu, określonych  

w ust. 3 załącznika nr 2 do Uchwały Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 6 lipca 2010r. Po analizie przedłożonych dokumentów Starosta zaproponował,  

aby Zarząd przychylił się do wniosku Rady Społecznej i przyznał nagrodę Dyrektorowi 

Zakładu we wnioskowanej wysokości. Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją 

zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna 

opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 23 do protokołu.  

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

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

Raciborskiego na 2011 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ponadto Zarząd postanowił, aby od kolejnego posiedzenia informacje dodatkowe ułatwiające 

„ śledzenie” dokonywanych zmian w WPF Wydział Finansowy tut. Starostwa przygotowywał 

wyłączenie do projektów uchwał Rady. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok (rezerwa 

ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu zwróciła się z wnioskiem o przekazanie dodatkowych środków finansowych  

na remonty bieżące jednostki w wysokości 57 500 zł. Zarząd postanowił zwiększyć plan 

wydatków w/w jednostki o kwotę 50 000 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.   
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. podjęcia 

współpracy z Nieformalną Grupą Młodzieży Homo Cilivis. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż Nieformalna Grupa Młodzieży Homo Cilivis zwróciła się  

z prośbą o objęcie przez Zarząd Powiatu Raciborskiego patronatu nad jej działalnością,  

a w szczególności przy realizacji Projektu pn. „Live – Talk – Sign – integracja raciborskiej 

młodzieży niesłyszącej i słyszącej”. Głównym celem Projektu jest zintegrowanie odrębnych 

środowisk młodzieży słyszącej i niesłyszącej, które mimo zamieszkiwania jednego miasta  

nie przejawiają wspólnych kontaktów oraz przełamanie bariery komunikacyjnej istniejącej 

między osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Środki na realizację Projektu Grupa zamierza 

pozyskać w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2. Incjatywy Młodzieżowe. 

Ponieważ Grupa nie ma osobowości prawnej, w przypadku przyznania dofinansowania 

umowa na realizację podpisana będzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  

– Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie  

i Powiatem Raciborskim. Powiat zawierać będzie umowy z realizatorami Projektu, regulować 

wszystkie zobowiązania i przygotowywać sprawozdanie finansowe. Kosztorys Projektu  

w kwocie 13 566,69 zł nie zakłada poniesienia przez Powiat wkładu własnego przy realizacji 

Projektu, przewiduje natomiast wynagrodzenie dla pracownika Starostwa prowadzącego jego 

księgowość. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję nawiązania współpracy  

z Nieformalną Grupą Młodzieży Homo Cilivis, w szczególności przy realizacji Projektu  

pn. „Live – Talk – Sign – integracja raciborskiej młodzieży niesłyszącej i słyszącej”. 

Jednocześnie polecił, aby Referat Spraw Społecznych sprawował nadzór nad wykorzystaniem 

środków finansowych przez w/w Grupą pozyskanych w ramach Projektu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Prace remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)” do kwoty 

14 741,47 zł (brutto). Płatne z działu 854, rozdziału 85410, § 4270. 
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Starosta przedstawił opinię Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

na temat funkcjonowania rodziny zastępczej Pani Iwony Czepczor – Dmytrek zawartą  

w piśmie nr RD.0718-43/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią na temat funkcjonowania rodziny 

zastępczej Pani Iwony Czepczor – Dmytrek zawartą w piśmie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD.0718-43/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała wytyczne według których komórki organizacyjne 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

powinny przystąpić do przygotowywania planu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2012r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawione przez Skarbnika Powiatu 

wytyczne co do przygotowywania planu budżetu na 2012r. przez komórki organizacyjne  

tut. Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego, w myśl których m.in.: 

1. plan wydatków rzeczowych powinien być przygotowany z 3 % wzrostem w stosunku  

do planu na początek roku 2011 (energia oraz ZFŚS według realnego planowanego 

wykonania),  

2. płace powinny być obliczone według stanu na wrzesień 2011r.,  

3. plan dochodów na 2012r. nie powinien być niższy niż plan dochodów na dzień 

sporządzenia preliminarza.  

 

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje komórki organizacyjne tut. Starostwa  

oraz jednostki organizacyjne Powiatu. 

 

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. ------------------------- 

5. ------------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 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 – 2021. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Województwa Śląskiego. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia pomieszczenia biurowego na parterze budynku 2.2, będącego  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia pomieszczenia biurowego na parterze budynku 2.2, będącego w trwałym 

zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu a stanowiącym własność 

Powiatu Raciborskiego. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na usunięcie 4 sztuk drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 
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14. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na usunięcie 4 sztuk drzew przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Pani Halinie 

Wyjadłowskiej do podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji  

w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową 

realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW  

– poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. 

16. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Pani Halinie 

Wyjadłowskiej do podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji  

w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową 

realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW  

– poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej 

za 2010r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

20. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka 

nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

22. Uchwała Zarząd Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 



 14 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

hospicjum w latach 2011 – 2013”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

30. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. podjęcia współpracy z Nieformalną 

Grupą Młodzieży Homo Cilivis. 

31. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”. 

32. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr RD.0718-43/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r.  

 


