
PROTOKÓŁ  NR 113/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 4 marca 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  110/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r., Protokołu Nr 111/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w  dniu  26.02.2009r.  oraz  Protokołu  Nr  112/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27.02.2009r. 

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18.11.2008r.  –  sprawozdanie  

nt.  podejmowanych  działań  za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  CKU  

w Raciborzu wraz z informacją nt. wysokości pozyskanych środków finansowych.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  110/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  24.02.2009r., 

Protokół  Nr  111/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26.02.2009r.  

oraz Protokół Nr 112/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.

1



Ad. 2

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

Andrzeja Brzenczkę i poprosił o przedstawienie sprawozdanie nt. podejmowanych działań  

za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  CKU  w  Raciborzu  wraz  z  informacją  

nt. wysokości pozyskanych środków finansowych.

Dyrektor  Brzenczka  poinformował,  iż  Jego  Zastępca  przedłożył  sprawozdanie  

nt.  podejmowanych  działań  za  I  semestr  roku  szkolnego  2008/2009,  ale  jednocześnie  

w dniu 10.02.2009r. złożył pisemną rezygnację z powierzonej funkcji. Przypomniał, iż główne zadanie  

Zastępcy  dotyczyć  miało  pozyskiwania  środków  unijnych.  W  tym  celu  został  powołany  

w CKU ośmioosobowy zespół ds. pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz innych pozabudżetowych, którego Zastępca Dyrektora był przewodniczącym. W pierwszym etapie 

zatrudnienia Zastępcy,  tj.  w okresie od 01.03.2008r.  do końca czerwca 2008r.  zadania związane  

z pozyskiwaniem środków unijnych spoczywały głównie na kadrze Centrum. Z dniem 01.09.2008r. 

Zastępca miał w pełni poświęcić swój czas na realizację przypisanych mu zajęć. 

Działania podjęte przez Zastępcę Dyrektora CKU w Raciborzu obejmują:

1. realizację projektu pt.: „Szkoła otwarta dla dorosłych. Modernizacja systemu kształcenia 

ustawicznego na potrzeby śląskiego rynku pracy”, 

2. realizację  projektu  pt.:  „Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej  w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu” o łącznej wartości 701.840 zł, 

3. materiał, do konkursu na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Infrastruktura Kształcenia Ustawicznego 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego.

Projekt ten dotyczy budowy (w tym rozbudowy, nadbudowy, odbudowy), przebudowy, 

remontu i wyposażenia istniejących obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, 

laboratoriów  dydaktycznych,  sal  do  praktycznej  nauki  zawodu  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych).  Temat  materiału  opracowanego  przez  zespół  ds.  pozyskiwania 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego brzmi: „NOWOCZESNE PRACOWNIE 

- NOWE MOŻLIWOŚCI”: przebudowa i doposażenie bazy dydaktyczno - praktycznej  

do nauki w zawodach: elektryk, elektronik i architekt krajobrazu w CKU w Raciborzu.

Materiał  ten został  przekazany do Biura Strategii  i  Funduszy Zewnętrznych Starostwa 

Powiatowego  w  Raciborzu  z  końcem  roku  kalendarzowego  2008,  w  celu  dalszego 

opracowania  projektu.  W/w  projekt  zostanie  złożony  w  2009r.  Jeśli  wniosek  uzyska 
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akceptację,  to  realizację  projektu  przewiduje  się  w okresie  od  lutego  2010r.  do  lipca 

2010r. Łączna wartość projektu to 952.340 zł. 

Ponadto,  jak  podkreślił  Dyrektor,  wspólnie  z  Zastępcą  oraz  kadrą  kierowniczą  CKU 

prowadzili  grupowe spotkania  z  młodzieżą poszczególnych szkół  Powiatu Raciborskiego  

oraz  kilkoma  przedsiębiorcami,  celem przedstawienia  oferty  kursowej,  która  obejmowała 

ogółem 19 kursów. 

Jak  dodał,  Dyrektor  CKU  w  Raciborzu,  w  ramach  realizacji  projektu:  „Drugiemu 

Człowiekowi”,  który  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Budżetu  Państwa  w  ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, wraz z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 

– na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – opracowało programy 

poszczególnych  kursów  oraz  dokumentację  kursową.  W  wyniku  w/w  umowy  zostało 

zrealizowanych  ogółem  13  kursów.  Zastępca  Dyrektora  CKU  zajmował  się  sprawami 

organizacyjnymi oraz dokumentacją kursową. 

Jak  poinformował  Dyrektor  Brzenczka,  Centrum  planuje  przystąpić  do  realizacji  kursu 

związanego z  teoretyczną nauką zawodu,  po ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu i dopełnieniu niezbędnych formalności. 

Konkludując  Dyrektor  Centrum  opowiedział  się  za  pozostawieniem  funkcji  Zastępcy 

Dyrektora CKU w Raciborzu.

Odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  oceny  pracy  dotychczasowego  Zastępcy,  Dyrektor 

zwrócił uwagę na fakt, iż ocena ta powinna być dwuczłonowa, tj. za okres od 01.03.2008r. 

do końca czerwca 2008r. oraz za okres od 01.09.2008r. do końca stycznia b.r. W pierwszym 

okresie  pracy  zadania  realizowane  były  przez  kadrę  kierowniczą  i  nauczycieli  Centrum, 

którzy w większości  wykonywali  dodatkowe zadania społecznie,  mając  na  uwadze dobro 

jednostki.  Jednakże  sytuacja  ta  nie  powinna  trwać  przez  dłuższy  okres  czasu.  Jak  dodał 

Dyrektor w drugim okresie sprawowania funkcji Zastępca okazał się osobą niedyspozycyjną, 

więc ocena Jego pracy spadała. 

Starosta poinformował, iż pracownicy tut. Starostwa rozpoczęli w CKU w Raciborzu kontrolę 

doraźną, w szczególności w zakresie:  rozliczania i  pozyskiwania środków unijnych, czasu 

pracy  pracowników,  rozliczania  godzin  ponadwymiarowych,  kontroli  dokumentacji  pracy 

szkoły. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze  sprawozdaniem nt. podejmowanych działań  

za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  CKU  w  Raciborzu  wraz  z  informacją  
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nt.  wysokości  pozyskanych  środków  finansowych.  Postanowił,  iż  do  czasu  zakończenia 

kontroli w Centrum decyzja co do zatrudnienia Zastępcy zostaje wstrzymana. 

Karta informacyjna Referatu  Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji  zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18.11.2008r.  –  sprawozdanie  

nt.  podejmowanych  działań  za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  CKU  

w Raciborzu wraz z informacją nt. wysokości pozyskanych środków finansowych  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 3

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2008 rok.

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

raciborskiego  za  2008  rok  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.03.2009r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z:

1. informacją  Komendanta  Powiatowego  PSP  o  stanie  bezpieczeństwa  ochrony 

przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za okres od 01.01.2008r.  

do 31.12.2008r., 

2. informacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z zakresu 

utrzymania melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego  

w Raciborzu, 

3. informacją  nt.  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu  Raciborskiego 

przedstawioną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice, 

4. informacją  z  pracy  Prokuratury  Rejonowej  w  Raciborzu  za  okres  od  01.01.2008r.  

do 31.12.2008r., 

5. analizą  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  przygotowaną  

przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, 

6. sprawozdaniem  z  realizacji  zadań  inspekcji  weterynaryjnej  na  terenie  powiatu 

raciborskiego  w  2008r.  przedstawionym  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  

w Raciborzu, 
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7. oceną  sytuacji  epidemiologicznej  oraz  stanu sanitarnego zakładów opieki  zdrowotnej  

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  w  roku  2008,  przygotowaną  przez  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu,

8. informacją o realizacji zadań przez Śląski Oddział Straży Granicznej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w 2008r. 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r. 

W/w  sprawozdania  z  realizacji  zadań  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  stanowią 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 4

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym.

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 Instrukcji gospodarowania 

majątkiem trwałym.

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

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu 

powiatu oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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 uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielania 

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku 

do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

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 sprawie udzielania Dyrektorowi Młodzieżowego 
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Domu Kultury w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  podpisania  umowy  

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

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

Ad. 5

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

prawa trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych z  siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Starosta  omówił  projekt  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia 

prawa trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Zamkowej 1, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

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

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  robót 

dodatkowych związanych z budową Oddziału Rehabilitacji na Bloku B – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę na  zapłatę  za  roboty dodatkowe związane  

z budową Oddziału Rehabilitacji na Bloku B – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

na  kwotę  14 609,67  zł  brutto  (płatne  ze  środków  budżetu  powiatu  na  2009r.  dział  851, 

rozdział  8511,  §  6050)  oraz  zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  dokonania  odbioru 

wykonanych robót dodatkowych.

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

z  minimalnej  liczby  punktów  wymaganych  przy  przyjęciu  uczniów  do  szkół  podległych 

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

Wicestarosta  poinformował,  iż  dnia  17.02.2009r.  na  naradzie,  która  miała  miejsce  

w tut.  Starostwie dyrektorzy przyjęli minimalne ilości punktów niezbędnych przy naborze 

uczniów do szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu. Jednak 27 lutego b.r. wprowadzona 

została  zmiana  w  Decyzji  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  Nr  SE  KZ  –  42010/2/09  

z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie terminów  składania dokumentów i terminów rekrutacji 

uczniów  i  słuchaczy  do  publicznych  gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych,  szkół  

dla  dorosłych  wszystkich  typów,  szkół  policealnych  oraz  sposobu  przeliczania  na  punkty 

zajęć  edukacyjnych  innych  osiągnięć  kandydatów  do  młodzieżowych  szkół 

ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim w roku szkolnym 

2009/2010. Zmiana dotyczy brzmienia punktu III.10 załącznika „Zasady rekrutacji uczniów 

do  klas  pierwszych  szkół  publicznych  na  rok  szkolny  2009/2010”.  Odstąpiono  

od obligatoryjnego określenia przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych kończących się 

egzaminem maturalnym, minimalnej liczby punktów wymaganej przy przyjęciu kandydatów 

do klasy pierwszej.

Po  wprowadzeniu  zmiany  pkt  III.10  otrzymał  brzmienie:  „Uczniowie  są  przyjmowani  

do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc.  Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,  kończącej  się egzaminem 

maturalnym, może określić minimalną liczbę punktów wymaganą przy przyjęciu kandydatów 

do klasy pierwszej. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada 

wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły”. 

W  związku  z  powyższym  dnia  27  lutego  b.r.  poproszono  dyrektorów  szkół 

ponadgimnazjalnych  kończących  się  egzaminem  maturalnym  z  naszego  Powiatu  

o  ustosunkowanie  się  do  decyzji  Kuratora.  Dyrektorzy  szkół  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu  jednogłośnie  zrezygnowali  z  określania  minimalnej  liczby  punktów 

wymaganej przy przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  wiadomości,  iż  minimalne  ilości  punktów 

niezbędnych przy naborze uczniów do szkół nie zostaną ujęte w informatorze naborowym 

na  rok  szkolny  2009/2010  oraz  przy  elektronicznej  rekrutacji  uczniów  do  klas  I  szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone na XXVIII  sesji  Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r., które stanowią załącznik nr 18 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:

1. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Krzysztofa Ciszka, 

2. Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  przygotować  projekt  odpowiedzi  

na interpelację radnego Władysława Gumieniaka. 

Starosta poinformował, iż w dniu 10.03.2009r.  w tut.  Starostwie odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, podczas którego rozpatrywana będzie skarga Pani Sylwii Cygan. 

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  przekazała,  iż  do  tut.  Starostwa  wpłynęło  pismo  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  w  Katowicach  dotyczące  czasowego  ograniczenia  dotacji  przyznanych  

w ustawie budżetowej na rok 2009 na łączną kwotę ok. 60.000 zł. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu poinformować poszczególne 

komórki  organizacyjne  tut.  Starostwa  o  czasowym  ograniczeniu  dotacji  pozostających  

w ich dyspozycji i obowiązkach z tego wynikających. 

Wicestarosta  powrócił  do  ustaleń  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.02.2009r.  podczas,  którego omawiano wniosek z posiedzenia Komisji  Oświaty, 

Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  z  dnia  19.02.2009r.  dotyczący  możliwości  finansowania 

współdziałania  sekcji  pływackiej  MKS  –  SMS  „Victoria”  i  Verdohl  w  ramach  stałej 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  i  Märkischer  Kreis,  a  nie  w  drodze  corocznych 

konkursów ofert.

Zarząd Powiatu  raz  jeszcze  rozważył  prawne możliwości  finansowania  współpracy sekcji 

pływackiej MKS – SMS „Victoria” Racibórz z SV Werdohl w ramach realizowania umowy 

partnerskiej  pomiędzy  Powiatem  Raciborskim  i  Märkischer  w  zakresie  sportu.  Ustawa  

o  samorządzie  powiatowym  wskazuje,  że  powiat  wykonuje  określone  ustawami  zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki (art. 4 ust. 1 

pkt  8).  Natomiast  ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  określa,  

że  działalnością  pożytku  publicznego  jest  działalność  społecznie  użyteczna,  prowadzona 

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie (art. 3  

ust.  1).  Strefa zadań publicznych, o której  mowa w ustawie obejmuje zadania w zakresie 

upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  (art.  4  ust.  1  pkt  14).  Organy  administracji 

publicznej  mają  prawo wspierać lub powierzać realizację  zadań publicznych,  a  wsparcie  
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lub  powierzenie  odbywa  się  po  przeprowadzeniu  otwartego  konkursu  ofert  (art.  11  

ust. 1, 2, 3). Klub sportowy MKS – SMS „Victoria” Racibórz jest organizacją pozarządową 

posiadającą  osobowość  prawną i  jeżeli  przy realizacji  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgminnym w zakresie upowszechniania sportu chce skorzystać ze środków publicznych 

w formie wsparcia powinien złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a środki finansowe 

może uzyskać jedynie w przypadku, kiedy oferta zostanie przyjęta w otwartym konkursie 

ofert.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

o  powyższym  stanowisku  poinformowała  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty,  Kultury, 

Sportu i Rekreacji.

Wicestarosta  przypomniał,  iż  w  dniu  10.03.2009r.  o  godz.  12.30  odbędzie  się  otwarcie 

świetlicy  dworcowej  dla  młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Natomiast w dniu 12.03.2009r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach odbędzie się 

spotkanie  z  Posłem  na  Sejm  RP Henrykiem  Siedlaczkiem,  przedstawicielami  Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dyrektorami domów pomocy społecznej, władzami 

Gminy Krzyżanowice nt. standardów w dps-ach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji, 

której  zadaniem  będzie  przeanalizowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  podjęcia  decyzji  

w sprawie egzekucji należności z tytułu opłat za wyżywienie i internat w SOSW w Rudach 

oraz  koordynował  całokształt  działań  w  w/w  sprawie.  W  skład  komisji  wejdą  m.in.: 

Kierownik  Referatu  Księgowości  i  Płac,  radca  prawny  oraz  inspektor  ds.  szkolnictwa 

specjalnego i kultury.

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, zgodnie z którą budżet będący w dyspozycji 

Referatu Promocji,  Rozwoju i  Współpracy Zagranicznej  od dnia 01.03.2009r.  przechodzi  

do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 

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

10



Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.03.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.03.2009r. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18.11.2008r.  –  sprawozdanie  

nt.  podejmowanych  działań  za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  CKU  

w Raciborzu wraz z informacją nt. wysokości pozyskanych środków finansowych.

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

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2008 rok.

5. Sprawozdania z realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.

6. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  Instrukcji 

gospodarowania majątkiem trwałym.

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Instrukcji gospodarowania 

majątkiem trwałym.

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu oraz 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu oraz 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielania  Dyrektorowi 

Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  do  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podpisania umowy 

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielania  Dyrektorowi  Domu 

Kultury w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  podpisania  umowy  

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji.

12. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego 

zarządu  na  rzecz  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1.

13. Kserokopia decyzji nr SN. I 7002/3/5/08-09 z dnia 04.03.2009r. 
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14. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego 

zarządu  na  rzecz  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1.

15. Kserokopia decyzji nr SN. I 7002/10/2/08-09 z dnia 04.03.2009r.

16.  Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych związanych 

z budową Oddziału Rehabilitacji na Bloku B – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  rezygnacji  z  minimalnej 

liczby punktów wymaganych  przy przyjęciu  uczniów do szkół  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu.

18. Interpelacje zgłoszone na XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r. 

– pismo nr BR. 0045-1/09 z dnia 03.03.2009r. 

19. Informacja Biura Rady – pismo nr BR. 0058-7-2/09 z dnia 03.03.2009r. 
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