
PROTOKÓŁ  NR 141/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 października 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  140/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 20.10.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.

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  140/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  20.10.2009r.  

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

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

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

W/w projekt uchwały 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.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.10.2009r.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania  przekształceń w strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających  

na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej.

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  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej 

i Poradni Gastroenterologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

W  dalszej  kolejności  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  

na ograniczeniu rodzajów jego działalności i  udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

likwidację Stacji Dializ.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ  
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Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych dokonać drobnych zmian w treści 

uzasadnienia. 

Po  zmianie,  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  przekształcenia  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w  Raciborzu  polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych 

świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ  oraz  polecił  przekazać  

go Wojewodzie Śląskiemu oraz Radom Gmin Powiatu Raciborskiego, celem zaopiniowania. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwał Nr 14/2009 

Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 09.09.2009r.

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

Starosta przekazał, iż dnia 09.09.2009r. Rada Społeczna Szpitala podjęła uchwałę nr 14/2009 

w sprawie wniosków do Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego o podjęcie działań mających 

na  celu  wsparcie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

W uchwale Rada Społeczna wnioskuje do Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego o:

1) upublicznienie  w  lokalnych  środkach  masowego  przekazu  informacji  o  bieżącej 

sytuacji  finansowej  i  organizacyjnej  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  oraz 

przyczynach                          ich powstania,

2) wystąpienia  do  innych  podmiotów,  które  utworzyły  publiczne  zakłady  opieki 

zdrowotnej  z  inicjatywą  podjęcia  uchwały  wzywającej  Radę  Ministrów,  Ministra 

Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do podniesienia wartości punktu 

kontraktowego do poziomu 56 - 57 zł za punkt, który zagwarantuje pokrycie kosztów 

racjonalnie wykonywanych procedur medycznych oraz podniesienie liczby punktów 

kontraktowanych w poszczególnych specjalnościach,  przy pozostawieniu  punktowej 

wyceny  procedur  medycznych  na  niezmienionym  poziomie  w  celu  poprawienia 

dostępności mieszkańców kraju do świadczeń zdrowotnych,

3) wystąpienia do gmin naszego powiatu z propozycją wspólnego utworzenia funduszu 

wsparcia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 
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Starosta przekazał, iż informacja o bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Szpitala jest 

obecnie przygotowywana. Dnia 22.10.2009r. wystąpiono do Gmin Powiatu Raciborskiego  

z  propozycją  wspólnego  utworzenia  funduszu  wsparcia  dla  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu. 

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  podniesienia  wartości  punktu  kontraktowego  oraz  zwiększenia 

liczby  punktów  kontraktowych  w  umowach  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  

–  leczenie  szpitalne  zawieranych  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  z  zakładami  opieki 

zdrowotnej  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.11.2009r.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż  zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2009r. 

projekt  uchwały Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych  zadań  w 2009r.  został  skierowany do  Powiatowej  Społecznej  Rady do  Spraw Osób 

Niepełnosprawnych  w  celu  zaopiniowania.  Na  posiedzeniu  w  dniu  22.10.2009r.  Rada 

Społeczna  przedstawiony  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  zaopiniowała  pozytywnie 

podejmując uchwałę nr 10/IX/2009.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał, do wiadomości radnych, Uchwałę nr 10/IX/2009 

Powiatowej  Społecznej  Rady  Do  Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  

z  dnia  22.10.2009r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  na  temat  projektu  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

Ad. 3

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. wsparcia organizacji Turnieju piłkarskiego XXI wieku

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  ujęcia  Turnieju  piłkarskiego  

XXI wieku w kalendarzu imprez sportowych i rekreacyjnych na 2010r. odbywających się  

pod  patronatem  Starosty  Raciborskiego  i  w  związku  z  tym  udzielenia  organizatorom 

bezpośredniej pomocy poprzez ufundowanie pucharów dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy 

miejsca  w  obu  kategoriach  wiekowych,  zakupu  6  szt.  piłek  meczowych  oraz  dwóch 

kompletów  koszulek  z nadrukiem  herbu  powiatu  raciborskiego  dla  drużyn,  które  zajmą 

pierwsze miejsca w w/w kategoriach wiekowych, a także wody mineralnej przeznaczonej  

dla zawodników biorących udział w turnieju. Koszt poniesiony przez Starostwo Powiatowe 

w Raciborzu nie powinien przekroczyć 1 200 złotych i powinien zostać pokryty w ramach 

posiadanych  środków.  O  powyższym  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

poinformuje organizatora Turnieju piłkarskiego XXI wieku oraz Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

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

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  w  sprawie 

wszczęcia procedury utworzenia Liceum Plastycznego.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wstępnie  zaakceptował  propozycję  utworzenia  liceum 

plastycznego w jednej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

W  związku  z  powyższym  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

wystosować pismo do Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w sprawie  określenia 

warunków, jakie Powiat Raciborski powinien spełnić w celu utworzenia liceum plastycznego.

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. „Konserwacja gruntowa rowu Nr 24 na długości 600mb 

w Bolesławiu” dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach 

przy ul. Głównej 5.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził zgodę na  dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Konserwacja gruntowa 

rowu  Nr  24  na  długości  600mb  w Bolesławiu” dla  Gminnej  Spółki  Wodnej 

w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5 w wysokości 5.000 zł. 
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Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na zapłatę za wykonane roboty na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń magazynowych 

na  parterze  budynku  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

przy  ulicy  Szkolnej  2  na  potrzeby kuchni  z  zapleczem wraz  z  dobudową pomieszczenia 

jadalni”.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zapłatę  różnicy  za  wykonane  roboty  

na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ulicy Szkolnej 2 na potrzeby kuchni z zapleczem 

wraz  z  dobudową  pomieszczenia  jadalni”  (wynikłe  z  rozliczenia  powykonawczego)  

w kwocie 5 746,20 zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80111, § 6050. 

Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  19.10.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1 dotyczącym negatywnej opinii w sprawie likwidacji 

poradni  zdrowia  w  Raciborzu  Studziennej  Zarząd  polecił,  aby  po  uzyskaniu  opinii 

Prezydenta Miasta Racibórz Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował kartę 

informacyjną w w/w sprawie na posiedzenie Zarządu, 

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

z Zagranicą z dnia 20.10.2009r., które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  21.10.2009r., 

które stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.10.2009r., 

które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.10.2009r., które stanowią 

załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na  wniosek  nr  1,  a  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotować  projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 4. 
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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  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 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 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 20 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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków trwałych  dla  SP ZOZ Szpitala  Rejonowego  im.  dr  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ustalenia  dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  ustalenia  dodatków  motywacyjnych  

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

Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzorów  wniosków  o  udzielenie  i  rozliczenie  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego 

szkołom i placówkom niepublicznym.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 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 udzielenie i  rozliczenie dotacji  z  budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom 

niepublicznym.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  wynajem  pomieszczeń  w  budynku  szpitalnym,  będących  w  nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  planuje  wynająć 

pomieszczenia stacji dializ, znajdujące się w budynku szpitalnym (blok A oraz łącznik E)  

na  działalność  związaną  ze  świadczeniem  usług  medycznych.  Aktualna  umowa  

na  świadczenia  zdrowotne  obejmująca  zadania  dializo-terapii  i  nefrologii  wygasa  

z  dniem  31.12.2009r.  Dalsze  nieprzerwane  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych,  zapewni 

podmiot zewnętrzny, wyłoniony w trybie obowiązujących przepisów prawa.

Natomiast  uchylenie Uchwały  Nr  139/498/09  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia   13.10.2009r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  pomieszczeń 

w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu 

a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, uzasadnione jest wystąpieniem oczywistej 

omyłki pisarskiej we wniosku Dyrektora Zakładu z dnia 23.09.2009r. Zwrócono się w nim 

bowiem  o  zawarcie  umowy  dzierżawy,  podczas  gdy  faktycznie  wszelkie  procedury 

zmierzające do przygotowania konkursu dotyczyły umowy najmu.

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

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

pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 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 27.10.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. 

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  dokonania  przekształceń  

w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu  

i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ  

(po zmianie). 

7. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  Uchwał  Nr  14/2009  Rady 

Społecznej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  

z dnia 09.09.2009r.

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wsparcia organizacji Turnieju 

piłkarskiego XXI wieku.

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w sprawie wszczęcia procedury 

utworzenia Liceum Plastycznego.

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn. „Konserwacja  gruntowa  rowu  Nr  24  

na  długości  600mb  w Bolesławiu” dla  Gminnej  Spółki  Wodnej  w Krzyżanowicach 

z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5.
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12. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za  wykonane  roboty na  zadaniu:  „Adaptacja  pomieszczeń  magazynowych na  parterze 

budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ulicy Szkolnej  2  

na potrzeby kuchni z zapleczem wraz z dobudową pomieszczenia jadalni”.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 19.10.2009r.

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

z Zagranicą z dnia 20.10.2009r.

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 21.10.2009r.

16. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.10.2009r. 

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.10.2009r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.
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27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.

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

o  udzielenie  i  rozliczenie  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  

i placówkom niepublicznym.

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzorów  wniosków  

o  udzielenie  i  rozliczenie  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  

i placówkom niepublicznym.

30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

pomieszczeń  w  budynku  szpitalnym,  będących  w  nieodpłatnym  użytkowaniu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

31. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem 

pomieszczeń  w  budynku  szpitalnym,  będących  w  nieodpłatnym  użytkowaniu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego
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