
PROTOKÓŁ  NR 106/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20 stycznia 2009r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:
I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  105/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.01.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część 

Ad. 1

Protokół  Nr  105/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.01.2009r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.,  który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r. uwzględniający zmianę w załączniku nr 2 w pkt 11 polegającą na wprowadzeniu 

nazwy  zadania  /  programu  w  brzmieniu:  „Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach 

Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 

w  Knurowie  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń 

zdrowotnych.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gliwickiego 

dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Knurowie poprzez ograniczenie  rodzajów jego działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego  o  rozważenie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  sesji  w dniu  20.01.2009r. 

projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego 

zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  poprzez 

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie 

poinformuje, iż zgodnie z  art. 77b ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma 30 dni na zajęcie stanowiska od dnia 

doręczenia  projektu  rozstrzygnięcia  -  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego.  

2



Jest to termin maksymalny, a jego upływ powoduje domniemane przyjęcie rozstrzygnięcia  

w brzmieniu  przedstawionym przez  Powiat  Gliwicki.  Termin  nie  podlega  przywróceniu,  

a z jego upływem organ zobowiązany do zajęcia stanowiska traci to uprawnienie ostatecznie.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dot.  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 5 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej 

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

artystycznej i upowszechniania kultury, uchyla się w § 6 ust.3 w brzmieniu: „Wzór wniosku 

stanowi  załącznik  do  Regulaminu”.  Umieszczenie  powyższego  wzoru  jest  poza  zakresem 

ustawowego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego, co należy do kompetencji 

organu  wykonawczego  –  Zarządu  Powiatu.  Powyższe  uzgodniono  z  Wydziałem Nadzoru 

Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

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  zmiany  uchwały  dot.  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  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r.

Wicestarosta  omówił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych 

zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego, polegającą 

na tym, iż:

1) w  regulaminie  przyznawania,  wstrzymywania  lub  cofania,  ustalania  wysokości 

stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom 

i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  stanowiącym  załącznik  

do  w/w uchwały:  w  §  12  wykreśla  się  ust.  4  w  brzmieniu: „Wzór  wniosku  stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu” i w § 28 wykreśla się ust. 2 w brzmieniu: 

„Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu”,
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2) w § 10 w/w regulaminu dopisuje się w pkt 4 słowa w brzmieniu: „jest  mieszkańcem 

Powiatu Raciborskiego”. Po zmianie § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „jest mieszkańcem 

Powiatu Raciborskiego i w chwili przyznania stypendium nie ukończył 25 roku życia”,

3) w § 18 w/w regulaminu po słowach „przyznaje się” dopisuje się „mieszkańcom Powiatu 

Raciborskiego”. Po zmianie § 18 otrzymuje brzmienie: „Wyróżnienia i nagrody przyznaje 

się mieszkańcom Powiatu Raciborskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 

w krajowych i międzynarodowych oficjalnych zawodach sportowych”.

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień  

i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu 

Raciborskiego  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 20.01.2009r. 

Nawiązując  do  pkt  12  porządku  obrad  sesji,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  

iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o wniesienie zmiany nazwy 

projektu, do którego przystępować będzie Powiat Raciborski polegającą na:

1) wykreśleniu skrótu PSIAK,

2) przyjęciu  nazwy:  „Powiatowy System Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych na  Ziemi 

Raciborskiej”.

Ad. 3

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

dot.  akceptacji  umowy  partnerskiej  pomiędzy  Powiatem  Raciborskim  a  poszczególnymi 

Gminami  powiatu,  stanowiącym  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektu 

„Powiatowy system informacji o atrakcjach kulturowych ziemi raciborskiej” (tytuł roboczy) 

w związku z konkursem nr: 04.02.00-060/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Priorytet IV. Kultura 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim  a  poszczególnymi  Gminami  Powiatu,  stanowiący  załącznik  do  wniosku  

o dofinansowanie projektu pt.  „Powiatowy System Informacji  o Atrakcjach Kulturowych  

na  Ziemi  Raciborskiej”  w  związku  z  konkursem  nr:  04.02.00-060/08  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Systemy informacji 

kulturalnej  Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego  na  lata  2007-2013.  Upoważnił  Kierownika  Referatu  Promocji,  Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej do podjęcia czynności zmierzających do podpisania w/w umowy 

w terminie do 31.01.2009r.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta  Gminy  Pietrowice  Wielkie  (nr  7322/03/2008  z  dnia  29.12.2008r.)  o  uzgodnienie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie  

dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania.

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

Starosta  poinformował,  iż  po przeprowadzeniu analizy dokumentów złożonych w sprawie 

uzgodnienia  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 

Pietrowice  Wielkie  dla  sołectwa  Pietrowice  Wielkie  w  granicach  opracowania  ustalono,  

iż nie ma w nich sprzeczności, co do zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu. Wobec 

powyższego należało przedstawiony projekt planu uzgodnić pozytywnie.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pietrowice Wielkie 

w granicach opracowania, podejmując stosowne postanowienie. 

W/w postanowienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia 

propozycji zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia propozycji zadań naboorwych  

do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 powróci na kolejnym posiedzeniu. 

Jednocześnie  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotowanie 

danych dot. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w pierwszej preferencji przy naborze 

na rok szkolny 2008/2009. 
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Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  porozumienia  z  organem prowadzącym co  do  ustalenia  wysokości  kosztów surowca 

przeznaczonego na wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

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

Wicestarosta  poinformował,  iż  Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach zwrócił  się  z  prośbą o zaopiniowanie  stawek żywieniowych.  Zgodnie  z  §  66  

ust.  3a  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  07.03.2005r.  

w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków 

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez  rodziców  za  pobyt  ich  dzieci  w  tych  placówkach,  wysokość  kosztów  surowca 

przeznaczonego  na  wyżywienie  w internacie  ustala  dyrektor  w  porozumieniu  z  organem 

prowadzącym. 

Dyrektor MOW w Rudach proponuje przyjąć n/w stawki za wyżywienie:

1) Stawka obiadowa dla wychowanka – 2,25 zł,

2) Stawka za śniadanie dla wychowanka  – 4,50 zł,

3) Stawka za kolację dla wychowanka  – 2,25 zł,

4) Stawka za śniadanie dla wychowawcy – 3,45 zł,

5) Stawka za obiad dla wychowawcy – 6,90 zł,

6) Stawka za kolację dla wychowawcy – 3,45 zł.

Skutki podwyżki:

1,20 x 60 (wychowanków) x 30 (dni) x 11 (miesięcy) = 23.760 zł

Pani Dyrektor informuję, iż posiada w budżecie zabezpieczone środki na powyższy cel.

Po  analizie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  pozytywnie  zaopiniował  wprowadzenie  

n/w stawek za wyżywienie w internacie przez Dyrektora MOW w Rudach począwszy od dnia 

01.02.2009r., tj.:

1) Stawka za śniadanie dla wychowanka – 2,25 zł,

2) Stawka za obiad dla wychowanka – 4,50 zł,

3) Stawka za kolację dla wychowanka – 2,25 zł,

4) Stawka za śniadanie dla wychowawcy – 3,50 zł,

5) Stawka za obiad dla wychowawcy – 7,00 zł,

6) Stawka za kolację dla wychowawcy – 3,50 zł.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu 

ofert  na  powierzenie  do  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej  

pn. „Prowadzenie od 02.03.2009r. na terenie powiatu raciborskiego wielofunkcyjnej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej  typu  interwencyjno-socjalizacyjnego.  Placówka  przeznaczona 

będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka liczyć będzie  

12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych”.

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

Zarząd Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia działalności 

wielofunkcyjnej  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu  interwencyjno  

– socjalizacyjnego z 02.03.2009r. na 01.09.2009r. O powyższym Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych poinformuje podmioty i instytucje związane z zapewnieniem opieki dzieciom 

i młodzieży przebywającym w tego typu placówce.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień Publicznych dot.  przyjęcia 

informacji o wyniku postępowań przetargowych.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  o  wynikach  postępowań 

przetargowych organizowanych przez Referat Zamówień Publicznych w IV kwartale 2008r. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Ubezpieczenie  części  skarp  i  dna  rowu  Nr  31  

w  miejscowości  Brzeźnica”  dla  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Rudniku  z  siedzibą  

w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Ubezpieczenie części 

skarp i dna rowu Nr 31 w miejscowości Brzeźnica” dla Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku 

z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1 w wysokości 4.600 zł, co stanowi 46 % zadania.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Zakup  zestawu  asenizacyjnego  składającego  się  
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z  ciągnika  rolniczego  wraz  z  przyczepą  asenizacyjną”  dla  Gminnego  Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  wniosek  Gminnego  Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 

w  części  dotyczącej  zakupu  wyłącznie  przyczepy  asenizacyjnej  i  wyraził  zgodę  

na dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej do zadania pn. „Zakup zestawu asenizacyjnego składającego się z ciągnika rolniczego 

wraz  z  przyczepą  asenizacyjną”  w wysokości  do  31.800  zł,  co  stanowi  22,80  % całości 

zadania.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Introdukcja  żywych  zajęcy”  dla  Koła 

Łowieckiego Nr 2 „BAŻANT” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Szczecińskiej 47.

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

Starosta  poinformował,  iż  ustawa  Prawo  ochrony  środowiska,  jak  również  Regulamin 

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  nie  przewiduje 

możliwości  udzielenia  dofinansowania.  Ponadto  prowadzenie  gospodarki  łowieckiej, 

polegającej  m.in.  na  ochronie,  hodowli  i pozyskiwaniu  zwierzyny  jest  obowiązkiem  kół 

łowieckich, wynikającym bezpośrednio z  ustawy Prawo łowieckie. Istotny jest również fakt, 

iż działalność Polskiego Związku Łowieckiego (koła łowieckie są podstawowym ogniwem 

organizacyjnym  Polskiego  Związku  Łowieckiego)  powinna  być  finansowana  z funduszy 

własnych,  wpisowego,  składek  członkowskich,  zapisów  i darowizn  oraz  dochodów 

z działalności gospodarczej (art. 35 ustawy Prawo łowieckie). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ze względu na brak podstaw prawnych nie wyraził zgody  

na dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej do zadania pn. „Introdukcja żywych zajęcy” dla Koła Łowieckiego Nr 2 „BAŻANT” 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Szczecińskiej 47.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – rozeznanie 

możliwości  i  warunków  ubiegania  się  przez  Powiat  Raciborski  o  środki  zewnętrzne  

na realizację kursu udzielania pomocy przedmedycznej.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  ubiegania  się  przez  Powiat 

Raciborski  o  środki  zewnętrzne  na  realizację  kursu  udzielania  pomocy  przedmedycznej, 

ustalając,  iż  grupą  docelowa  będą:  strażacy,  nauczyciele,  pracownicy  Starostwa.  Ponadto 

postanowił,  iż  komórkami  realizującymi  projekt  będą  odpowiednio:  Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Referat Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich.

Starosta omówił:

1. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  12.01.2009r.,  które 

stanowią  załącznik  nr  17  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 

z posiedzenia w/w Komisji. 

Odnośnie wniosku nr 1 Kierownik Referatu Spraw Społecznych wystąpi do Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu z prośbą o opinię dot. zmiany lokalizacji pediatrycznej 

pomocy  całodobowej,  zgodnie  z  załączonym  pismem  Ordynatora  Oddziału 

Pediatrycznego  Szpitala.  Nawiązując  do  wniosku  nr  2  Kierownik  Referatu  Spraw 

Społecznych  przygotuje  projekt  wystąpienia  Zarządu  do  Dyrektora  Narodowego 

Funduszu Zdrowia Oddziału w Katowicach, aby przy przyznawaniu kontraktów na opiekę 

stomatologiczną  i  okulistyczną  zobligował  gabinety medyczne  do  pełnienia  dyżurów  

w dni wolne od pracy,

2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą z dnia 13.01.2009r.,  które stanowią załącznik nr 18 do protokołu.  Zarząd 

Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej na wniosek nr 2, 

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  14.01.2009r., 

które  stanowią  załącznik  nr  19  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i  Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1,  Sekretarzowi Powiatu na wniosek nr 2, a Kierownikowi 

Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej na wniosek nr 3, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury i Rekreacji z dnia 15.01.2009r.,  które 

stanowią załącznik nr 20 do protokołu,
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5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19.01.2009r., które stanowią 

załącznik  nr  21  do  protokołu.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi 

Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej przygotować projekt odpowiedzi 

na wnioski nr 1 i nr 2.

Ad. 4

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 Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23.12.2008r. w sprawie ustanowienia 

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

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

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

stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

II część 

Ad. 1

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w sprawie  dokonania  zmian  w  układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  organizacji 

powiatowego konkursu rolniczego pn.: „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie  organizacji powiatowego konkursu 

rolniczego pn.: „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”.

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2009r. 

3. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia  samodzielnego 

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  

w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i  udzielanych świadczeń 

zdrowotnych.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  

i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

7. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot. akceptacji  umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Raciborskim a poszczególnymi 

Gminami  powiatu,  stanowiącym  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektu 

„Powiatowy  system  informacji  o  atrakcjach  kulturowych  ziemi  raciborskiej”  (tytuł 

roboczy)  w  związku  z  konkursem  nr:  04.02.00-060/08  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej 

Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata 2007-2013.

8. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury i  Budownictwa  dot.  wniosku  Wójta  Gminy 

Pietrowice  Wielkie  (nr  7322/03/2008  z  dnia  29.12.2008r.)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Pietrowice  Wielkie  

dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania.

9. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718F/II/1/3/09  

z dnia 20.01.2009r.

10. Karta  informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  porozumienia z  organem 

prowadzącym  co  do  ustalenia  wysokości  kosztów  surowca  przeznaczonego  

na wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.
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11. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  otwartego  konkursu  ofert  

na  powierzenie  do  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej  

pn.  „Prowadzenie  od  02.03.2009r.  na  terenie  powiatu  raciborskiego  wielofunkcyjnej 

placówki  opiekuńczo-wychowawczej  typu  interwencyjno-socjalizacyjnego.  Placówka 

przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka 

liczyć będzie 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych”.

12. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowań przetargowych.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do zadania pn.  „Ubezpieczenie części  skarp i  dna rowu Nr 31  

w  miejscowości  Brzeźnica”  dla  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Rudniku  z  siedzibą  

w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1.

14. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Zakup  zestawu  asenizacyjnego  składającego  

się z ciągnika rolniczego wraz z przyczepą asenizacyjną” dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Kuźni  Raciborskiej  

przy ul. Klasztornej 45.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Introdukcja żywych zajęcy” dla Koła Łowieckiego 

Nr 2 „BAŻANT” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Szczecińskiej 47.

16. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  –  rozeznanie  możliwości  

i  warunków ubiegania  się  przez  Powiat  Raciborski  o  środki  zewnętrzne  na  realizację 

kursu udzielania pomocy przedmedycznej.

17. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 12.01.2009r.

18. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 13.01.2009r.

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 14.01.2009r.

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rekreacji z dnia 15.01.2009r.

21. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19.01.2009r.
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22. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XXVI/265/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23.12.2008r.  w  sprawie 

ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty  Raciborskiego  „Mieszko  

AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  organizacji  powiatowego 

konkursu rolniczego pn.: „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”.

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie organizacji powiatowego konkursu 

rolniczego pn.: „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”.
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