
PROTOKÓŁ  NR 144/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 17 listopada 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  143/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.11.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta poinformował, iż Członek Zarządu Norbert Parys wręcza okolicznościowe dyplomy 

i  nagrody  uczestnikom  finału  II  edycji  konkursu  „Bezpieczne  rolnictwo  powiatu 

raciborskiego” organizowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych. 

Ad. 1

Protokół  Nr  143/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  09.11.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, 

który  dokonana  badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego 

na dzień 31.12.2009r., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Starosta  poinformował,  iż  Dyrektor  Szpitala  złożył  oferty  firm  na  badania  sprawozdania 

finansowego Zakładu za rok 2009, które do obecnej chwili wpłynęły do jednostki.  Oferty 

złożyły następujące firmy:

1) SIMAR LTD Sp. z o.o. Rybnik ul. Jankowicka 23/25 – 7 500,00 zł + VAT,

2) AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa mgr Edward Wolnik Bydgoszcz 

ul. Szwalbego 2/10 – 8 000,00 zł + VAT,

3) BUFIKS  Biuro  Usług  Finansowo  Księgowych  Sp.  z.o.o.  Katowice  ul.  Sokolska  3 

– 8 900,00 zł + VAT,

4) Krystyna  Adamska  –  Biegły  Rewident  Racibórz  ul.  Katowicka  21/18 – 8 000,00 zł 

+ VAT,

5) „AUXILIUM” Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. 31-564 Kraków Al. Pokoju 84 

– 7 500,00 zł + VAT,

6) LEX-FIN Sp. z o.o. Katowice ul. Chorzowska 50 – 8 500 zł + VAT.

Bilans  za  2008r.  badała  Pani  Krystyna  Adamska  –  Biegły  Rewident  Racibórz 

ul. Katowicka 21/18. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  zaproponuje  Radzie,  aby  podmiotem,  

który  dokona  badania  sprawozdania  za  rok  2009  było  „AUXILIUM”  Spółka  Akcyjna  

Al. Pokoju 84, 31 – 564 Kraków. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego 

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

sporządzonego  na  dzień  31.12.2009r.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

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  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
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–  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.

Starosta przedstawił 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 6 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole 

Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  –  Pani  Joanny  Stankiewicz  ubiegającej  się  o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole 

Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.

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

Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w Raciborzu  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Starosta przekazał, iż powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr  1  w  Raciborzu – Pana  Leszka Radaja  ubiegającego się  o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w  Raciborzu – Pani Aleksandry Byciny ubiegającej się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  3  Członków (nieobecny  podczas  głosowania 

Członek Zarządu Norbert Parys) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

W  tym  miejscu  skład  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  uzupełnił  Członek  Zarządu  

Norbert Parys. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta  zaproponował,  aby  Zarząd  wyraził  zgodę  na  użyczenie  na  czas  nieokreślony 

pomieszczenia biurowego, znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 
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dla  Klubu  Olimpijczyka  „Sokół”  w  Raciborzu,  tj.  pomieszczenia  na  pierwszym  piętrze  

w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym,  o  powierzchni  użytkowej  wynoszącej   40  m2. 

Starosta dodał, iż  Klub Olimpijczyka „Sokół” prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie 

propagowania  wartości  ruchu olimpijskiego,  rozwoju  sportu  i  zjawisk  z  nim związanych, 

upowszechniania  idei  olimpijskiej  wśród  dzieci  i  młodzieży,  promowania  dorobku  sportu 

polskiego  i  prowadzenia  programów  profilaktyki  uzależnień,  a  także  stwarza  warunki 

powszechnej  dostępności  i  udziału  różnych  grup  społecznych  w  imprezach  promujących 

sport,  kulturę  fizyczną  i  ideę  olimpijską  i  w  tym  zakresie  ściśle  współpracuje 

z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zatwierdzenia  listy  potencjalnych  stypendystów  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem 

realizacji II edycji  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 16 do protokołu. 

Wicestarosta przypomniał, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet  IX, Działanie 9.1,  Poddziałanie 9.1.3 Powiat Raciborski uczestniczy w realizacji 

projektu  „Nauka  drogą  do sukcesu  na  Śląsku”  jako  Partner  projektu.  W  związku  

z  powyższym  Powiat  zobowiązany  jest  do  weryfikacji  kwalifikowalności  uczniów  

do uzyskania  finansowego wsparcia  stypendialnego,  a  co  za  tym idzie  sporządzenia  listy 

potencjalnych  stypendystów,  którą  po  zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego 

przesyła się do Instytucji Pośredniczącej.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  potencjalnych 

stypendystów  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem  realizacji  II  edycji  projektu 

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

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Członka  Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji 

Rozwoju Rolnictwa i  Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu 

zaplanowano na dzień 27 listopada 2009r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym  Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  do  zadania  pn.  „Wymiana  osłon  balustrad  logii 

zawierających azbest, jako roboty towarzyszące przy termomodernizacji i remoncie elewacji 

budynku  wielorodzinnego”  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  ul.  Opawskiej  82  –  82  

a w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Wymiana 

osłon balustrad logii zawierających azbest, jako roboty towarzyszące przy termomodernizacji 

i remoncie elewacji budynku wielorodzinnego” dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Opawskiej 

82  –  82  a  w  Raciborzu  w  wysokości  do  3.000  zł,  po  uzupełnieniu  wniosku  

przez Wnioskodawcę. Jednocześnie przychylił się do propozycji Referatu, aby ze względu  

na  fakt,  iż  koniec  zadania  przewidziany jest  na  dzień 31.12.2009r.  nastąpiła  zmiana tego 

terminu na dzień 20.12.2009r. tak aby możliwe było rozliczenie dotacji w roku jej udzielenia. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  pn.  „Eko  Radio  2009” dla  Radio  Vanessa  Sp.  z  o.  o.  

z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 21 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  do zadania pn.  „Eko Radio  2009”  

dla Radio Vanessa Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 5 w wysokości  

do 2.000 zł. 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania w roku 2010 ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  „Budowa  kwatery  nr  III  

na  Składowisku  Odpadów  w  Tworkowie”  dla  Urzędu  Gminy  Krzyżanowice  z  siedzibą  

w Krzyżanowicach, przy ul. Głównej 5.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 22 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż w dniu 29 października b.r. Urząd Gminy Krzyżanowice zwrócił się 

z prośbą  o przyznanie  dotacji  na  realizację  zadania  związanego  z gospodarką  odpadami 

i ochroną  powierzchni  ziemi  pn.  „Budowa  kwatery  nr  III  na  składowisku  Odpadów 

w Tworkowie” w wysokości 500.000,00 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zaplanowano na lata 2009-2011 dotację w wysokości 

do 200.000,00 zł dla każdej z trzech gmin Powiatu Raciborskiego, które nie zostały objęte 

pomocą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

tj.: Gm. Krzyżanowice, Gm. Nędza i Gm. Rudnik. W roku 2009 dotacja wykorzystana została 

przez Gm. Nędza. W przypadku akceptacji przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w/w zadania 

realizowanego przez Gminę Krzyżanowice, nie będzie fizycznej możliwości aby w roku 2010 

z dofinansowania skorzystała pozostała Gmina Rudnik.

Starosta  przekazał,  iż  Referat  proponuje,  aby  wstępnie  zaakceptować  do  dofinansowania 

przedmiotowe  zadanie  w wysokości  do  200.000,00 zł,  a  nie  w wysokości  500.000,00 zł 

o jakie prosi Urząd Gminy Krzyżanowice.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  wysokości  ewentualnego 

dofinansowania przedmiotowego zadania. Jednakże postanowił, aby przed podjęciem decyzji 

co do dofinansowania w roku 2010 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  „Budowa  kwatery  nr  III  na  Składowisku  Odpadów  

w Tworkowie” dla Urzędu Gminy Krzyżanowice Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  uzyskał  oświadczenie,  iż  Gmina  Rudnik  nie  zgłasza  sprzeciwu,  

aby Gmina Krzyżanowice skorzystała z dotacji w 2010r. W przypadku gdyby Gmina Rudnik 

nie  wyraziła  zgody  na  dofinansowanie  w  2010r.  zadania,  o  które  wystąpiła  Gmina 

Krzyżanowice dotacje dla obu Gmin wynosić będzie po 100.000 zł. 
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Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  w  2010r.  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  będącego  

w  dyspozycji  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa,  zadania  

pn.: „X Targi Ekologicznego Ogrzewania – EKO – WYSTAWA”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 23 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę,  aby  udzielić  dofinansowanie  w  2010r.  

ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

20.000 zł  oraz  budżetu  Powiatu  Raciborskiego będącego w dyspozycji  Referatu  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w wysokości 15.000 zł do zadania pn.: „X Targi 

Ekologicznego Ogrzewania – EKO – WYSTAWA”.

Starosta przedstawił informację Wydziału Finansowego dot. etapu prowadzonych postępowań 

zmierzających do odzyskania należności wymagalnych Powiatu Raciborskiego, która stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  dot.  etapu  prowadzonych 

postępowań zmierzających do odzyskania  należności wymagalnych Powiatu Raciborskiego, 

polecając Skarbnikowi Powiatu zintensyfikowanie prac mających na celu wyegzekwowanie 

w/w należności. Jednocześnie zobowiązał te jednostki organizacyjne, dla których organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  a  które  pobierają  np.  opłaty  z  tytułu  wyżywienia, 

pobytu  w  internacie,  itp.  do  zintensyfikowania  działań  mających  na  celu  egzekwowanie 

należności wymagalnych Powiatu Raciborskiego. O powyższym w/w jednostki poinformuje 

Skarbnik Powiatu.

Starosta przedstawił dwa protokoły z kontroli doraźnych przeprowadzonych w Zespole Szkół 

Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  przy  ul.  Wileńskiej  6,  które  stanowią 

załączniki od nr 25 do nr 26 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli w zakresie dokonywanych 

wydatków  (ZFŚS)  w  Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu, 

przeprowadzonej  w  okresie  od  23.10.2009r.  do  29.10.2009r.  oraz  protokołem  kontroli  

w zakresie dokonywanych wydatków w 2007r. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych  w  Raciborzu,  przeprowadzonej  w  dniu  30.10.2009r.  Starosta  przypomniał,  

iż w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w w/w Szkole powiadomiono Prokuraturę 

Rejonową w Raciborzu. 
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Po  wysłuchaniu  informacji  przekazanej  przez  Skarbnika  Powiatu  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego zwiększył dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Raciborskiego 

Towarzystwa  Oświatowego  „Szkoła”  o  kwotę  1.408  zł.  Ostateczna  wysokość  dotacji 

przewidzianej na rok 2009 to 56.261 zł. 

Ponadto Zarząd zwiększył dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

„Twoja  Szkoła”  w  Raciborzu  o  kwotę  28.000  zł  oraz  dla  Prywatnego  Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Raciborzu o kwotę 59.921 zł. 

Ostateczna wysokość dotacji przewidzianej na rok 2009 dla w/w Szkół wynosi 173.600 zł.

Jak  poinformowała  Skarbnik  Powiatu  kwoty  zwiększenia  dotacji  obliczone  zostały  

na  podstawie  liczby  uczniów  wykazywanych  w  sprawozdaniu  począwszy  od  miesiąca 

września b.r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, iż w przypadku braku informacji o liczbie uczniów 

oraz niedotrzymania terminów rozliczania dotacji przez w/w podmioty zostaną wstrzymane 

kolejne raty wypłacanej dotacji.

Wicestarosta  poinformował,  iż  w  ostatnim  okresie  czasu  przeprowadzono  kontrole  

w  Prywatnym  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  „Twoja  Szkoła”  w  Raciborzu  

oraz  w  Prywatnym  Uzupełniającym  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  „Twoja 

Szkoła” w Raciborzu, które wykazały dużą absencję uczniów. 

W związku  z  powyższym  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przygotować pismo do w/w Szkół z prośbą o wyjaśnienie przyczyn 

absencji uczniów. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

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. ---------------------------

10



Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.11.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.11.2009r.

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, który dokonana 

badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego im.  dr.  Józefa  Rostka  w Raciborzu,  sporządzonego  

na dzień 31.12.2009r.

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 przekazania w nieodpłatne 

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

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

7. 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.

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na użyczenie pomieszczenia biurowego znajdującego się  w budynku zlokalizowanym  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na użyczenie pomieszczenia biurowego znajdującego się  w budynku zlokalizowanym  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  listy 

potencjalnych stypendystów z terenu Powiatu Raciborskiego celem realizacji  II  edycji 

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

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Uchwała  Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zatwierdzenia  listy potencjalnych 

stypendystów  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  celem  realizacji  II  edycji  projektu 

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

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka 

Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym 

Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

19. Uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

20. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. 

dofinansowania do zadania pn. „Wymiana osłon balustrad logii zawierających azbest, jako 

roboty  towarzyszące  przy  termomodernizacji  i  remoncie  elewacji  budynku 

wielorodzinnego” dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Opawskiej 82 – 82 a w Raciborzu.

21. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. 

dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  do zadania pn.  „Eko Radio  2009” dla Radio  Vanessa Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  

w Raciborzu, przy ul. Batorego 5.
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22. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  dofinansowania  w  roku  2010  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Budowa kwatery nr III na Składowisku 

Odpadów w Tworkowie” dla Urzędu Gminy Krzyżanowice z siedzibą w Krzyżanowicach, 

przy ul. Głównej 5.

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

dot. dofinansowania w 2010r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki  Wodnej  oraz  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  będącego  w  dyspozycji 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, zadania pn.:  „X Targi 

Ekologicznego Ogrzewania – EKO – WYSTAWA”.

24. Informacja Wydziału Finansowego dot. etapu prowadzonych postępowań zmierzających 

do odzyskania  należności wymagalnych Powiatu Raciborskiego.

25. Protokół  kontroli  w  zakresie  dokonywanych  wydatków  (ZFŚS)  w  Zespole  Szkół 

Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu,  przeprowadzonej  w  okresie  

od 23.10.2009r. do 29.10.2009r. (pismo nr TK. 0913-11-3/09 z dnia 04.11.2009r.). 

26. Protokół  kontroli  w  zakresie  dokonywanych  wydatków  w  2007r.  w  Zespole  Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, przeprowadzonej w dniu 30.10.2009r. 

(pismo nr TK. 0913-11-2/09 z dnia 04.11.2009r.).
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