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OR.II.0022.1.32.2011 

PROTOKÓŁ  NR 37/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 września 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: 

I część 

1. Wyjazd do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

II część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 sierpnia 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

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. 

 

I część 

 

Ad. 1 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego udali się na wizję do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, gdzie zapoznali się z postępem prac związanych z remontem 

placówki. Polecili, aby Referat Inwestycji i Remontów podjął działania mające na celu 

zlecenie w 2012r. przygotowania dokumentacji na budowę boiska o sztucznej nawierzchni  
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i sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. Realizacja 

przedsięwzięcia planowana jest na lata 2013 – 2014. 

Ponadto polecili, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów dokonał weryfikacji 

Programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010 – 2014 w placówkach 

oświatowych i przedłożył go na posiedzenie w dniu 20 września 2011r.  

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 12 września 

2011r. o godz. 12.00 i rozpocznie się od wizji na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. O godz. 13.00 będzie miała miejsce druga część posiedzenia w siedzibie  

tut. Starostwa.  

 

II część  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Specjalna szansa 

na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  

w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu  

pt. „Specjalna szansa na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
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wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 września 2011r. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Kornowac na lata 2011 – 2018”.  

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 zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Kornowac na lata 2011 – 2018”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 6 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 8 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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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 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 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 12 do protokołu. 

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zasad odśnieżania  

i usuwania skutków gołoledzi na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu 2011/2012. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł uwag do propozycji Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w sprawie utrzymania w ramach prowadzonej akcji zima  

w sezonie 2011/2012 odcinków prostych odśnieżonych – białych bez posypania solą  

oraz mieszanką soli z piaskiem, przy zachowaniu w sezonie 2011/2012 opisanych zasad 

odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi na drogach administrowanych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Raciborzu określonych w operacie zimowego utrzymania dróg, które 

obowiązywały w sezonie 2010/2011. 
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. wyposażenia bloku operacyjnego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

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

Starosta wyjaśnił, iż Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o pomoc finansową przy zakupie wyposażenia dla bloku operacyjnego 

lecznicy. 

Dyrektor zakłada uruchomienie czterech sal operacyjnych i sali wybudzeń: 

1) sala ortopedyczna, 

2) sala chirurgiczna, 

3) sala ginekologiczno-otolaryngologiczna, 

4) sala ogólna, 

5) sala wybudzeń. 

Sale będą wyposażone w aparaturę, sprzęt i wyposażenie przeniesione z obecnych                         

sal „operacyjnych” oraz w aparaturę, sprzęt i wyposażenie nowo zakupione.                                    

Po przeprowadzonej inwentaryzacji istniejącego wyposażenia oraz oszacowaniu koniecznych 

zakupów narzędzi i wyposażenia gospodarczego Dyrektor przewiduje, że wyposażenie bloku 

operacyjnego wyniesie około 5 000 000,00 zł. Zakupu niezbędnej aparatury, sprzętu                          

i wyposażenia Szpital zamierza dokonać w drodze przetargowej „z uwzględnieniem 

finansowania przedsięwzięcia przez dostawców przez okres 5-ciu lat”.  

W związku z powyższym Dyrektor Szpitala proponuje, aby powiat, jako organ założycielski, 

dofinansował zakupy oraz udzielił poręczenia na rzeczy zakupywane z rozłożonym w czasie 

terminem płatności. 

Zdaniem Skarbnika Powiatu wprowadzenie 5 000 000,00 zł poręczenia może spowodować  

w latach następnych niewłaściwą relację zadłużenia do budżetu Powiatu Raciborskiego  

oraz to, że ulegną pogorszeniu wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011-2021. W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, że będzie 

trudno uzyskać w przyszłych latach kredyt z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dotyczącą 

wyposażenia bloku operacyjnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

postanowił iż, istnieje możliwość udzielenia Szpitalowi dotacji celowej na pokrycie kosztów 

zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w kwocie 500 000,00 zł rocznie, w okresie 

kolejnych 3 lat, począwszy od 2012r. 
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Ponadto, Zarząd Powiatu uznał, iż nie ma możliwości poręczenia finansowego przez Powiat 

Raciborski zakupu wyposażenia bloku operacyjnego, natomiast rozważa możliwość 

udzielenia poręczenia majątkiem Powiatu wspomnianych zakupów.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu polecił, aby Dyrektor Szpitala wypowiedział się czy taka forma 

zabezpieczenia zakupów byłaby zaakceptowana przez ewentualnych dostawców sprzętu. 

Termin udzielenia odpowiedzi – 12 września 2011r. godz.10.00. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków 

finansowych (w b. r.) w wysokości ogółem 68 499,06 zł na pokrycie podatku VAT na zadanie 

p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”. Prace realizowane w ramach działania „Poprawianie  

i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa  

przez scalenie gruntów” objęte PROW 2007-2013. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału Geodezji 

dot. zabezpieczenia środków finansowych (w b. r.) w wysokości ogółem 68 499,06 zł  

na pokrycie podatku VAT na zadanie p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu 

rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” postanowił,  

iż w dniu 9 września b.r. Starosta, Członek Zarządu, Skarbnik Powiatu odbędą w powyższej 

sprawie spotkanie z przedstawicielami Gminy Pietrowice Wielkie, na które również zostali 

zaproszeni Geodeta Powiatowy oraz pracownik prowadzący w/w sprawę. Ustalenia  

ze spotkania zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu w dniu 12 września b.r., celem 

podjęcia przez Zarząd decyzji w przedmiotowej sprawie.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu o wyrażenie zgody  

na utworzenie trzeciego stanowiska wicedyrektora.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na utworzenie trzeciego stanowiska 

wicedyrektora w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu natomiast 

zaproponował dodatkowo nagrodzić finansowo osobę, której Dyrektor chciał powierzyć 

funkcję wicedyrektora. W związku z powyższym polecił, aby Dyrektor przedłożył stosowne 

propozycje na jedno z kolejnych posiedzeń. Ponadto zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, iż w w/w karcie informacyjnej nie podano wszystkich kosztów, 
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jakie obciążyłyby budżet Powiatu Raciborskiego w przypadku utworzenia trzeciego 

stanowiska wicedyrektora, tzn. związanych z realizacją zajęć przez innych nauczycieli  

w związku ze zniżką godzin dla wicedyrektora. Na przyszłość Kierownik powinien  

przedkładać kompleksową informację w tego typu sprawach. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji 

Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

o zatrudnieniu nauczycieli emerytów w roku szkolnym 2011/2012. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektorów: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczycieli emerytów 

w roku szkolnym 2011/2012. Jednocześnie przyjął zasadę, iż od kolejnego roku szkolnego  

nie będzie wyrażał zgody na zatrudnienie nauczycieli emerytów tych przedmiotów co do 

których rynek pracy jest nasycony.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na przekroczenie ustalonego limitu naboru w klasie matematyczno-

fizycznej o 1 osobę, tj. z 32 do 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczniów do 33 w roku 

szkolnym 2011/2012 w klasie I o rozszerzeniu matematyczno - fizycznym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. O powyższym Referat poinformuje w/w Dyrektora.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w planie imprez sportowych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zmiany w planie imprez sportowych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 
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kultury fizycznej i turystyki polegającą na dopisaniu do planu pod poz. nr 54 Powiatowych 

Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek OSP o Puchar Starosty Raciborskiego. 

 

Wicestarosta omówił 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 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zmiany w planie imprez 

kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania kultury polegającą na przeniesieniu terminu organizacji imprezy kulturalnej 

pn. Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2011” z m-ca wrzesień na październik b.r. 

 

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 21 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 

3 763,64 zł (brutto). Płatne z działu 854, rozdziału 85410, § 4270. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów 

słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c. o., docieplenie ścian 

zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja  

c. o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”  

do kwoty 9 840,00 zł (brutto).  Płatne z działu 801, rozdziału 80111, § 6050, pkt 1a poz. 6 

WPF po przeniesieniu środków z § 6059. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno – konserwatorskich)  

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji  

i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów  

dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B”  

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – wykonanie robót budowlanych 

(architektoniczno – konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, 

fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego 

„D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku 

słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”  

do kwoty 22 271,00 zł (brutto). Płatność z działu 921, rozdziału 92120, § 6050, pkt 1a poz. 16 

WPF. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zadań powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej dot. zadań 

powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

Ponadto ustalił, iż w powyższej sprawie odbędzie spotkanie z udziałem m.in. Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych w dniu 15 września 2011r. o godz. 11.00. 

 

Członek Zarządu Powiatu Piotr Olender przedstawił pismo Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu dot. otwarcia nowego kierunku studiów Fizjoterapia (w/w pismo 

przekazano do Referatu Edukacji, Kultury i Sportu). 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem nr IKF-072/336/PWSZ/2011  

z dnia 5 maja 2011r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dotyczącym 

otwarcia nowego kierunku studiów Fizjoterapia poparł powyższą inicjatywę polecając 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystąpić do Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu z zapytaniem czy istnieją przeszkody formalno – prawne 

odbywania praktyk studenckich przez studentów PWSZ w Raciborzu w tych jednostkach.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Dyrektorzy Ci winni podpisać załączone do w/w pisma 

deklaracje. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Piotr Olender omówił pismo Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu dot. propozycji podpisania porozumienia w sprawie 

realizacji projektu o nazwie „Belfer On-Line – przygotowanie nauczycieli do stosowania  

e – learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych 

uczniów” (w/w pismo przekazano do Referatu Edukacji, Kultury i Sportu).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję podpisania porozumienia  

z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Raciborzu dotyczącego realizacji projektu  

o nazwie „Belfer On-Line – przygotowanie nauczycieli do stosowania e – learningu  

i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów”. 

Porozumienie dotyczy organizacji szkoleń dla nauczycieli przez PWSZ, a udostępnianie 

lokalu w celach organizacji szkoleń stanowić będzie wkład własny JST do projektu.  

W/w projekt będzie realizowany w 3 placówkach: ZSBiRR w Raciborzu, ZSE w Raciborzu, 

ZSZ w Raciborzu w związku z powyższym poprosił, aby dyrektorzy wypowiedzieli się co do 

powyższej propozycji. W przypadku jej zaakceptowania Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dopilnuje czynności formalno – prawnych związanych z podpisaniem  

w/w porozumienia.  

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone na X sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 sierpnia 2011r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Leonarda Malcharczyka oraz na interpelacje 

radnego Marka Kurpisa zgłoszone na sesji w dniu 30 sierpnia 2011r. 
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Starosta poinformował, iż  w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej poświęcone rozpatrzeniu skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił pismo radnego Artura Wierzbickiego w sprawie przekazania  

XIX-wiecznych ławek z kaplicy zamkowej w Raciborzu dla Pocysterskiego Zespołu 

Klasztorno-Pałacowego w Rudach (w/w pismo przekazano do Referatu Inwestycji  

i Remontów).  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż ławki z kaplicy zamkowej pozostaną 

na stanie majątku Powiatu Raciborskiego, a w przyszłości zostaną podjęte próby ich 

wyremontowania i „wykorzystania”. Odpowiedzi na pismo radnego udzieli Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego polecili, aby Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

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

Raciborski, w którym zostanie określone, że wysokość dodatku motywacyjnego  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych ustala Starosta. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/113/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 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 27 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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/114/2011 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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 7 września 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 września 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Specjalna szansa na Sukces” w ramach 

Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Kornowac na lata 2011 – 2018”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Kornowac na lata 2011 – 2018”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zasad odśnieżania i usuwania 

skutków gołoledzi na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu 2011/2012. 
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14. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyposażenia bloku operacyjnego  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

15. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. zabezpieczenia środków finansowych  

(w b. r.) w wysokości ogółem 68 499,06 zł na pokrycie podatku VAT na zadanie  

p.n.: „Modernizacja i utwardzanie dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”. Prace realizowane w ramach działania „Poprawianie  

i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez scalenie gruntów” objęte PROW 2007-2013. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu o wyrażenie zgody na utworzenie trzeciego 

stanowiska wicedyrektora.  

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektorów: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

o zatrudnieniu nauczycieli emerytów w roku szkolnym 2011/2012. 

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody  

na przekroczenie ustalonego limitu naboru w klasie matematyczni-fizycznej o 1 osobę,  

tj. z 32 do 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w planie 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

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

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. 

21. 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)”. 

22. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów 

słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c. o., docieplenie ścian 

zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 
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23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu” – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno  

– konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu 

ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, 

wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku 

słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”.  

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zadań powiatów wynikających  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

25. Interpelacje zgłoszone na X sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2011r. 

(pismo nr BR. 0003.8.2011 z dnia 1 września 2011r.).  

26. Pismo informujące o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nr BR. 0012.1.57.2011  

z dnia 6 września 2011r.  

27. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/113/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

28. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/114/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

 

 


