
PROTOKÓŁ  NR 122/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 12 maja 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  121/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 05.05.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  121/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  05.05.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. (tzw. nadwyżka).

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  w  uznaniu  zasług  oraz  osiągnięć  podczas  

10  –  letniej  pracy,  jak  również  docenienia  osobistego  zaangażowania  w  wykonywaniu 

powierzonych obowiązków,  wystąpi z wnioskiem do Rady o nadanie odznak „Wyróżniony 

Herbem  Powiatu  Raciborskiego”  dla:  Pana  Leszka  Wyrzykowskiego  oraz  Pana  Janusza 

Obarymskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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  nadania  odznaki  „Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż w w/w projekcie uchwały proponuje się, aby Rada wyraziła zgodę 

na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Raciborzu,  oznaczonej 

geodezyjnie  jako  działka  nr  4669/179,  obręb  Racibórz,  o  pow.  0,0071  ha,  stanowiącej 

własność  Województwa  Śląskiego.  Na  powyższej  nieruchomości  znajduje  się  fragment 

obiektu budowlanego, stanowiącego łącznik pomiędzy budynkiem szkolnym Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących  nr  1  w  Raciborzu,  a  budynkiem  sali  gimnastycznej.  Zważywszy  

na  powyższą  okoliczność  działka  ta  znajduje  się  w  faktycznym  posiadaniu  jednostki 

organizacyjnej Powiatu Raciborskiego. Stan prawny, w którym właścicielami gruntu i obiektu 

budowlanego  na  nim  posadowionego,  są  dwa  różne  podmioty  jest  niekorzystny  

i nieracjonalny.

Na mocy Uchwały Nr III/35/10/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.03.2009r. 

wyrażono zgodę na dokonanie darowizny w/w działki na rzecz Powiatu Raciborskiego.

Zgodnie  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  

oraz § 3 pkt 1 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,  do  nabycia  w/w  nieruchomości  niezbędna  jest  zgoda  Rady  Powiatu 

Raciborskiego.

Przedmiotowa  nieruchomość  po  nabyciu  zostanie  przeznaczona  na  cele  oświatowe,  

a  następnie  zostanie  oddana  w  trwały  zarząd  Zespołowi  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1 

w Raciborzu.  Koszty nabycia w/w nieruchomości poniesie Powiat Raciborski.

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  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność Województwa Śląskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny 

na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości gruntowej,  stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż powróci do omówienia projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  darowizny  na  rzecz  Województwa  Śląskiego 

nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Powiatu  Raciborskiego  w  terminie 

późniejszym. 
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Ad. 3

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  materiałem  pt.  „Sieć  szkół  i  placówek  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski”, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących –  pozytywnie  zaopiniował  materiał  pt.  „Sieć  szkół  i  placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Ad. 4

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 9 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zostanie  ogłoszony  konkurs  na  realizację  zadania  publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, tj. „Zorganizowanie min. 3 – dniowego 

wyjazdu  szkoleniowo-integracyjnego  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  którym 

uczestniczyć będzie min. 50 osób”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  

Panu Andrzejowi Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu 

w  Ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VIII  „Regionalne  kadry 

gospodarki”,  Działanie  8.1  „Rozwój  pracowników  i  przedsiębiorstw  w regionie”, 

Poddziałanie  8.1.1  „Wspieranie  rozwoju  kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo 

dla przedsiębiorstw”,  a  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  do  podpisania  umowy 

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Raciborzu Panu Andrzejowi Brzenczce 

do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  w  Ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 

„Rozwój  pracowników  i  przedsiębiorstw  w regionie”,  Poddziałanie  8.1.1  „Wspieranie 

rozwoju  kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo  dla  przedsiębiorstw”,  a  w  przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  w  związku  ze  zwiększeniem  wysokości  dodatku  funkcyjnego  

dla  p.o.  Dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  zachodzi 

konieczność  zmiany  Uchwały  Nr 86/239/08  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 26.08.2008r., a tym samym wyrównanie kwoty dodatku od dnia 01.01.2009r.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta przedstawił projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzorów wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  wzorów  wniosków  

o  przyznanie  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przyznania środków z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego w kwocie 50.000 zł 

na realizację 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 z późn zm., 

a także  wsparcie  finansowe  imprezy  kulturalnej  pod  nazwą  Pożegnanie  Lata  –  koncert 

jesienny pod patronatem Starosty Raciborskiego, na którym wystąpi orkiestra pod dyrekcją 

Lothara Dziwokiego.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyznał  środki  z  nadwyżki  budżetowej  Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 50 000 zł na realizację 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  z  późn  zm.,  a także  na  wsparcie  finansowe  imprezy  kulturalnej  

pod nazwą  Pożegnanie  Lata  –  koncert  jesienny pod  patronatem Starosty  Raciborskiego,  

na którym wystąpi orkiestra pod dyrekcją Lothara Dziwokiego. Budżet Referatu Edukacji, 

Kultury i  Sportu  zostanie  zwiększony:  w Rozdziale  92695  §  3040 o  kwotę  22 000 zł,  

w Rozdziale 92695  § 3250 o kwotę 18 000 zł, w Rozdziale  92195  § 4300 o kwotę 10 000 zł.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  wszczęcia  procedury  konkursowej  na  stanowiska  dyrektorów  szkół  i  placówek 
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oświatowych  podległych  Powiatowi  Raciborskiemu  oraz  przedłużenia  powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  wszczęcie  procedury  konkursowej  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Jednocześnie  w  przypadkach  gdy  dobiega  termin  powierzenia  funkcji  dyrektorom  

Zarząd przyjął, aby zasadą było występowanie z zapytaniem czy osoby te zamierzają nadal 

pełnić  w/w  funkcje.  W związku  z  powyższym  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji, 

Kultury  i  Sportu  wystąpić  do  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  

oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu z zapytaniem w w/w sprawie,  

a  po  otrzymaniu  odpowiedzi  przygotować  ponowną  kartę  informacyjną  na  posiedzenie 

Zarządu w dniu 02.06.2009r.

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

przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 dla Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  ilości  godzin  w  MOS  

w Raciborzu na zajęcia  piłki  siatkowej  o 12 na rok szkolny 2009/2010 oraz zwiększenie 

budżetu  placówki  o  9  000 zł.  Natomiast  Zarząd nie  wyraził  zgody na  zwiększenie ilości 

godzin z gimnastyki korekcyjnej.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  zatrudnienia  w Zespole  Szkół  Specjalnych w Raciborzu  dwóch osób na stanowiska  

ds. kadr i referenta ds. płac.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  zatrudnienia  w Zespole  Szkół  Specjalnych w Raciborzu  dwóch osób na stanowiska  

ds.  kadr  i  referenta  ds.  płac  powróci  na  kolejnym  posiedzeniu  w  obecności  Dyrektora 

jednostki.  O powyższym Referat  Edukacji,  Kultury i  Sportu poinformuje Dyrektora ZSS  

w Raciborzu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  obliczenia  subwencji 

oświatowej na podstawie algorytmu na 2009 rok.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  na  podstawie  otrzymanej  metryczki  subwencji 

oświatowej  na  2009  rok  oraz  wykazu  szkół  i  placówek  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski,  Wydział  Finansowy  dokonał  obliczenia  algorytmu  na  2009  rok.  Pod  uwagę 

wzięto  również  kalkulację  kształcenia  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w  Centrum 

Kształcenia  Praktycznego  w  Raciborzu  przygotowaną  przez  Referat  Edukacji,  Kultury  

i Sportu. Obliczenia zostały przedstawione w załącznikach:

Załącznik 1 – Algorytm na 2009 rok.

Załącznik  2  –  Wysokość  należnych  środków  jednostkom  oświatowym  wynikająca 

z przeliczenia subwencji oświatowej.

Załącznik 3 – Szczegółowy opis inwestycji prowadzonych w jednostkach oświatowych.

Załącznik 4 – Naliczenie dotacji należnych dla placówek niepublicznych.

Załącznik  5  –  Średnia  kwota  na  1  ucznia  obliczona  na  podstawie  algorytmu  oraz  planu 

budżetu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  wyliczenia  subwencji  oświatowej  na  podstawie 

algorytmu  na  2009  rok  oraz  podjął  decyzję  o  zwiększeniu  dotacji  dla  niepublicznych 

placówek  oświatowych  funkcjonujących  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  

w  wysokości  62 532,44  zł.  Polecił  Skarbnikowi  Powiatu  zwrócić  się  z  zapytaniem  

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski  czy  w  budżetach  zabezpieczono  wystarczające  środki  finansowe  

na wynagrodzenia, mając na uwadze planowane regulacje płac. Ponadto Zarząd zobowiązał 

Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, wspólnie z Wicestarostą, do przygotowania 

karty informacyjnej przedstawiającej:

1) kryteria podziału środków finansowych na ucznia korzystającego z zajęć prowadzonych 

przez MDK w Raciborzu, MOS w Raciborzu i PPP w Raciborzu, 

2) kalkulację  kosztów  kształcenia  uczniów  w  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  

w Raciborzu w rozbiciu na zespoły szkół, 

3) możliwości  i  propozycje  kontroli  w  niepublicznych  placówkach  oświatowych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Termin – 29.05.2009r. 

Starosta  zapoznał  zebranych z  protokołem z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 25.02.2009r. do 22.04.2009r. w Zespole Szkół Zawodowych 

w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.
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W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  23  

do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  25.02.2009r.  do  22.04.2009r.  w Zespole  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego 

przygotować  informację  nt.  najczęściej  pojawiających  się  nieprawidłowości  i  uchybień 

występujących w trakcie  kontroli  w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

oraz przedstawić w/w informację na spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. 

Termin spotkania zostanie ustalony z Wicestarostą.

Ad. 6

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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXXI/317/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 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  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały Nr XXXI/319/2009 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia 28.04.2009r.  

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 25 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  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXI/320/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno  

– użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28.04.2009r.:

1) Nr  XXXI/318/2009  –  w  sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”,

2) Nr  XXXI/321/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Stanisława  Lachety  

na bezczynność Starosty Raciborskiego,

3) Nr  XXXI/322/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.   

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi 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 12.05.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.05.2009r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. (tzw. nadwyżka).

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  darowizny 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  darowizny  na  rzecz 

Województwa  Śląskiego  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

8. Materiał  pt.  „Sieć  szkół  i  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski”.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Raciborzu  Panu  Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w Ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, 

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 

„Wspieranie  rozwoju  kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo  dla przedsiębiorstw”,  
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a  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  do  podpisania  umowy  i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Raciborzu  Panu  Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w Ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, 

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 

„Wspieranie  rozwoju  kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo  dla przedsiębiorstw”,  

a  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  do  podpisania  umowy  i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania.

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

ustalenia  dodatków  funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

dodatków  funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzorów wniosków 

o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

18. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzorów  wniosków  

o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

19. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyznania  środków  

z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego w kwocie 50.000 zł na realizację 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 z późn zm., a także 

wsparcie finansowe imprezy kulturalnej pod nazwą Pożegnanie Lata – koncert jesienny 

pod patronatem Starosty Raciborskiego, na którym wystąpi orkiestra pod dyrekcją Lothara 

Dziwokiego.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wszczęcia  procedury 

konkursowej  na  stanowiska  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  podległych 
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Powiatowi Raciborskiemu oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu.

21. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  przydziału 

godzin  w  arkuszu  organizacyjnym  na  rok  szkolny  2009/2010  dla Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

22. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  obliczenia  subwencji  oświatowej  

na podstawie algorytmu na 2009 rok.

23. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od  25.02.2009r.  do  22.04.2009r.  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-1-2/09 z dnia 08.05.2009r.). 

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXXI/317/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.04.2009r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

25. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXI/319/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

26. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/320/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno 

–  użytkowego  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu  wraz  ze  Zbiorczym  Zestawieniem 

Kosztów.

27. Karta  informacyjna  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28.04.2009r.:

1) Nr  XXXI/318/2009  –  w  sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”,

2) Nr  XXXI/321/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Stanisława  Lachety  

na bezczynność Starosty Raciborskiego,

3) Nr  XXXI/322/2009  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.   
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