
PROTOKÓŁ  NR 107/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 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:
1. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia propozycji zadań 

naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  106/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 20.01.2009r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na  wstępie  Starosta  poinformował  o  wizycie  Pani  Lucyny  Ekkert  Dyrektora  Wydziału 

Edukacji  i  Nauki  Śląskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach,  podczas  której 

omówiono  perspektywy  funkcjonowania  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu, mając na względzie problemy z naborem do „klas sportowych”.  

W  trakcie  spotkania  zwrócono  szczególną  uwagę  na  ponadregionalny  charakter  Szkoły, 

podkreślając  fakt,  iż  uczęszczają  do  niej  dzieci  z  poza  terenu  Powiatu  Raciborskiego. 

Ponadregionalny charakter ZSOMS w Raciborzu i możliwości zwiększenia naboru związane 

być muszą z rozbudową bazy sportowej jednostki. W takim wypadku należałoby rozważyć 

możliwość  zaangażowania  się  w  funkcjonowanie  Szkoły  Urzędu  Marszałkowskiego  

w  Katowicach.  Na  okoliczność  w/w  spotkania  spisano  notatkę  służbową,  która  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował koncepcję rozbudowy bazy sportowej ZSOMS 

w Raciborzu, podkreślając przede wszystkim długoletnią tradycję funkcjonowania jednostki 

na terenie Powiatu Raciborskiego.  Ustalił,  iż  w powyższej  sprawie zostanie  wystosowane 

pismo do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach. 

Starosta poinformował, iż w dniu 10.02.2009r. odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządów: 

Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Ad. 2

Protokół  Nr  106/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  20.01.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r. 

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 przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  wynajęcie  pomieszczeń  w  pawilonie  „2A”  –  „obiekt  kuchni”,  będących  

w  użytkowaniu  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Starosta poinformował, iż Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu planuje wynająć część 

pomieszczeń  szpitalnych  –  pawilon  „2A”  –  „obiekt  kuchni”  na  działalność  związaną  

ze świadczeniem usług medycznych – utworzenie oddziału kardio - angiologii inwazyjnej. 

Oferowanie  tego  typu  usług  na  terenie  Szpitala  niewątpliwie  podniesie  jego  prestiż. 

Wyłonienie najemcy nastąpi w trybie przetargu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie 

pomieszczeń  w  pawilonie  „2A”  –  „obiekt  kuchni”,  będących  w  użytkowaniu  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 103/301/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia 

listy potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji projektu 

systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Wicestarosta  przypomniał,  iż  Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.12.2008r.  podjął  uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia listy potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego 

celem  realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach 

Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wskutek ponownej weryfikacji 

pojawiło  się  kilka  oczywistych  błędów  rachunkowych,  które  mogłyby  mieć  wpływ  

na przyznanie stypendiów uczniom z terenu Powiatu Raciborskiego, gdyż powodują zmiany 

w kolejności  umieszczenia poszczególnych uczniów na liście potencjalnych stypendystów. 

Konieczne, zatem staje się sprostowanie zaistniałych błędów, poprzez zastąpienie uprzednio 

sporządzonego załącznika  do uchwały nowym, zawierającym skorygowaną już  poprawnie 

listę potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  103/301/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.12.2008r.  w  sprawie  zatwierdzenia  listy 

potencjalnych  stypendystów  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem  realizacji  projektu 

systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Biura  ds.  Zarządzania  Jakością  do  określenia 

realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  –  informacja  

o przeprowadzonych auditach wewnętrznych.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  analizą  dot.  przeprowadzonego  auditu 

wewnętrznego wraz z podjętymi działaniami korygującymi / zapobiegawczymi w Referacie 

Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  zakresie  umieszczania  wychowanków  w  młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, który odbył się w IV kwartale 2008r. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – weryfikacja 

wysokości  wydatków,  jakie  będą  ponoszone  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  związku  

z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  uwzględni  zwiększenie  budżetu  

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu o kwotę 58 000 zł mając na względzie koszty, 

jakie  będą  ponoszone  przez  Urząd  w  związku  z  utrzymaniem  nieruchomości  

przy  ul.  Klasztornej  6  w  Raciborzu.  Zwiększenie  budżetu  PUP  w  Raciborzu  nastąpi  

w połowie b.r. O powyższym poinformuje Dyrektora PUP w Raciborzu Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. 

Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 

ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  pomocy  społecznej  powołana 

decyzją  nr  5/09  z  dnia  22.01.2009r.  dokonała  oceny  złożonych  ofert.  W wyznaczonym 

terminie  na  realizację  zadania  pn.:  „Prowadzenie  w  latach  2009  –  2011  całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej” wpłynęły następujące oferty:

1. Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

2. Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”. 

Komisja stwierdziła,  iż  złożone oferty spełniają  wymogi  formalne zawarte  w ogłoszeniu  

o konkursie. W wyniku dokonania oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja przyznała 

ofercie  Stowarzyszenia  PERSONA  98  punktów,  a  ofercie  Stowarzyszenia  TĘCZA  

80 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania, czyli oferty spełniły wymóg uzyskania 
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60 % punktów. Komisja proponuje  przyznać dotację  Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz 

Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W/w informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań publicznych w zakresie 

pomocy  społecznej  i  postanowił  przyznać  dotację  Stowarzyszeniu  PERSONA na  rzecz 

Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie w latach 

2009 – 2011 całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej”.

Następnie Starosta przekazał, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  pomocy  społecznej 

powołana  decyzją  nr  6/09  z  dnia  22.01.2009r.  dokonała  oceny  złożonych  ofert.  

W wyznaczonym terminie na realizację zadania pn.:  „Prowadzenie w latach 2009 – 2011 

domu  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży  oraz  kobiet  będących  ofiarami 

przemocy  w  rodzinie,  z  terenu  powiatu  raciborskiego”  wpłynęła  oferta  Stowarzyszenia 

Przyjaciół  Człowieka  „TĘCZA”.  Komisja  stwierdziła,  iż  złożona  oferta  spełnia  wymogi 

formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o  konkursie.  W wyniku  dokonania  oceny  merytorycznej 

złożonej oferty Komisja przyznała ofercie 99 punktów na 100 możliwych do uzyskania, czym 

oferta  spełniła  wymóg  uzyskania  60  %  punktów.  Komisja  proponuje  przyznać  dotację 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

W/w informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań publicznych w zakresie 

pomocy  społecznej  i  postanowił  przyznać  dotację  Stowarzyszeniu  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA” na realizację zadania pn. „Prowadzenie w latach 2009 – 2011 domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, 

z terenu powiatu raciborskiego”. 

Starosta  przedstawił  wystąpienie  pokontrolne  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w Raciborzu.

W/w wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  do  Zarządu,  aby  w  terminie  

do 30 dni  od dnia  otrzymania wystąpienia  pokontrolnego przyjętego przez  Radę Powiatu 
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Raciborskiego,  przedstawił  harmonogram działań  w sprawie  ustanowienia  na  rzecz  CKU 

prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  realizacji  zalecenia  pokontrolne  Komisji 

Rewizyjnej  oraz  polecił  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  

aby  na  posiedzenie  w  dniu  17.02.2009r.  przedstawił  harmonogram  działań  w  zakresie 

ustanowienia na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 

prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego.

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 XXVII/274/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy Zagranicznej  do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r.  

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  

o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  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.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  określająca 

realizację  w/w  Uchwały  stanowi  załącznik  nr  18  do  protokołu  i  znajduje  się  w  teczce  

nr OR. 0047/09.
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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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie 

zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty 

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

i upowszechniania kultury,

2. Uchwały Nr XXVII/277/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.

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

stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy Zagranicznej  do określenia 

realizacji  Uchwały Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia 28.10.2008r.  

w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  i  zatwierdzenia  jej 

statutu – uzupełnienie. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  określająca 

realizację  w/w  Uchwały  stanowi  załącznik  nr  20  do  protokołu  i  znajduje  się  w  teczce  

nr OR. 0047/09.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  III/41/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.12.2006r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Starosta przypomniał, iż zgodnie z § 2 Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28.12.2006r. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie corocznych sprawozdań 

dotyczących  podejmowanych  czynności  prawnych  z  zakresu  wynajmowania  lokali 

mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego.  Zgodnie  z  przekazanymi 

informacji  w  2008r.  nie  zwarto  żadnych  umów  najmu  dotyczących  lokali  mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  sprawozdanie  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28.12.2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 

własność  Powiatu  Raciborskiego  wraz  z  informacją  dot.  zasobu  lokali  mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, a następnie postanowił o ich przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Starosta  zaprezentował  karty  informacyjne  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

oraz  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad 

nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

W/w karty informacyjne stanowią załączniki od nr 22 do nr 23 do niniejszego protokołu.

Starosta poinformował, iż zgodnie z § 2 Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 25.02.2003r. Zarząd jest  zobowiązany do składania Radzie corocznych sprawozdań 

dotyczących  podejmowanych  czynności  prawnych  z  zakresu  gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. Referat Organizacyjno – 

Administracyjny  realizuje  w/w  Uchwałę  w  części  dotyczącej  nieruchomości 

wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  sprawozdanie  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Referatu Organizacyjno – Administracyjnego z realizacji Uchwały Nr 

V/78/2003  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie  określenia  zasad 

nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata. 

Polecił  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  aby  dane  wynikające  

z  w/w  sprawozdań  połączyć  w  jedno  i  w  ten  sposób  przekazać  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24.02.2009r.

Po zmianie, w/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad. 1

Obecna na posiedzeniu  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  Renata  Dradrach  

– Szweda zapoznała zebranych z danymi dot.  kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych  

w pierwszej preferencji przy naborze na rok szkolny 2008/2009, które stanowią załącznik  

nr  25  do  protokołu.  Omówiła  również  propozycje  zadań  naborowych  do  szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.

Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia  propozycji  zadań 

naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 stanowi załącznik nr 26 

do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  propozycją  zadań  naborowych  do  szkół 

ponadgimnazjalnych  na  rok  szkolny  2009/2010  oraz  danymi  dot.  kandydatów  do  szkół 

ponadgimnazjalnych  w  pierwszej  preferencji  przy  naborze  na  rok  szkolny  2008/2009.  

Po  analizie,  Zarząd  zaakceptował  propozycję  zadań  naborowych  wraz  z  uwzględnieniem 

uwag  przedstawionych  przez  Zespół  ds.  określenia  kierunków  kształcenia  w  szkołach,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zdecydował, aby: 

1) wykreślić jeden oddział informatyczny w II Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym,

2) zwiększyć o jeden oddział biologiczno – chemiczny w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Adama Mickiewicza, 

3) zwiększyć  o  jeden  oddział  –  rozszerzenie  interdyscyplinarne  w  Liceum 

Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego.

Po  uwzględnieniu  zmian,  Zarząd  wyraził  zgodę  na  publikację  w/w  zadań  naborowych  

w  informatorze  z  ofertą  edukacyjną,  po  ogłoszeniu  postanowienia  Kuratora  Oświaty  

w sprawie zasad rekrutacji do szkół na rok szkolny 2009/2010.

Po zmianie, propozycje zadań naborowych na rok szkolny 2009/2010 stanowią załącznik  

nr 27 do protokołu. 

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 27.01.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.01.2009r. 

3. Notatka ze spotkania z  Dyrektorem Wydziału Edukacji  i  Nauki  ŚUM w Katowicach  

w dniu 23.01.2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

6. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r. 

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na wynajęcie pomieszczeń w pawilonie „2A” – „obiekt kuchni”, będących w użytkowaniu 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na wynajęcie pomieszczeń w pawilonie „2A” – „obiekt kuchni”, będących w użytkowaniu 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  

Nr  103/301/08  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.12.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia listy potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem 

realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach 

Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  zmiany Uchwały  Nr  103/301/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.12.2008r.  w  sprawie  zatwierdzenia  listy 

potencjalnych  stypendystów z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem realizacji  projektu 

systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach  Poddziałania  9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

12. Karta  informacyjna  Biura  ds.  Zarządzania  Jakością  do określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja o przeprowadzonych auditach 

wewnętrznych.
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13. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego do określenia realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  –  weryfikacja  wysokości 

wydatków,  jakie  będą  ponoszone  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  związku  

z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.

14. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

15. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

16. Wystąpienie  pokontrolne  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

17. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/274/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

18. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. 

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” 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.

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie 

zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty 

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

i upowszechniania kultury,

2) Uchwały Nr XXVII/277/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

20. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. 

w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej 

statutu – uzupełnienie. 
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21. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  III/41/2006  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.12.2006r.  w  sprawie 

określenia  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy  

niż 3 lata.

23. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno - Administracyjnego do określenia realizacji 

Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy  

niż 3 lata.

24. Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 25.02.2003r. 

25. Dane dot. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w pierwszej preferencji przy naborze 

na rok szkolny 2008/2009.

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia propozycji zadań 

naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.

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

– po zmianie. 
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