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OR.II.0022.1.34.2011 

PROTOKÓŁ  NR 39/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 września 

2011r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został skierowany do konsultacji 

społecznych, które zakończyły się w dniu 14 września b.r. W związku z faktem, iż uchwała 

wchodzi w życie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego zachodzi konieczność jej przekazania pod obrady najbliższej sesji.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 września 

2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. 

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

Wicestarosta poinformował, iż w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki 

finansowe przeznaczone na realizację zadań dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz finansowanie kosztów szkolenia 

 i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych proponuje się przesunięcie 

kwoty 43 000,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. Skierowanie powyższego projektu uchwały na najbliższą sesję 

umożliwi wydatkowanie wspomnianych środków jeszcze w 2011r.  

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 dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 27 września 2011r. W związku z powyższym polecił, aby 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych przekazał w/w projekt uchwały do zaopiniowania 

Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Ad. 2 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia dróg na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle oraz na terenie Gminy Pawłowiczki  

i Polska Cerekiew kategorii drogi powiatowej. 

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 – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg  
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na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle oraz na terenie Gminy Pawłowiczki i Polska Cerekiew 

kategorii drogi powiatowej. 

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

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia 

dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż dnia 20 czerwca 2011r. Zarządu Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ogłoszenie 

przewidywało, iż w przypadku realizacji zadania nr 1 Zleceniobiorca może otrzymać dotację 

celową w kwocie do 20 000,00 zł na rozwój infrastruktury placówki. W wyniku 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizatora wspomnianego zadania Zarząd 

Powiatu wybrał Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”.  

Prezes Stowarzyszenia, powołując się na wyniki omówionego powyżej konkursu, zwrócił się 

do Zarządu Powiatu z prośbą o przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł                          

na utworzenie w obiekcie placówki, w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7, sali 

komputerowej dla podopiecznych placówki oraz zakup 7 tapczanów. Koszt wykonania salki               

i zakupu tapczanów oszacowano na 22 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to wnioskowana 

dotacja, a 2 000,00 zł to środki własne Stowarzyszenia. W ramach wykonania sali 

komputerowej przewidziano roboty remontowo – budowlane w wysokości 4 860,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej  

dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem  

na rozwój infrastruktury placówki.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na wrzesień 2011r., która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

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

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2011r. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie zaopiniowania pozbawienia 

dróg na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle oraz na terenie Gminy Pawłowiczki i Polska 

Cerekiew kategorii drogi powiatowej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg  

na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle oraz na terenie Gminy Pawłowiczki i Polska 

Cerekiew kategorii drogi powiatowej. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia dotacji celowej  

dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom”. 

8. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.64.2011 z dnia 15 września 2011r. 


