
PROTOKÓŁ  NR 145/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 24 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:

I część

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  144/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 17.11.2009r. 

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  144/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  17.11.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

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

załącznik nr 3 do protokołu. 
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Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  w/w wersja  różni  się  od  tej,  która  była  omawiana  

na posiedzeniu Komisji  Budżetu i Finansów, gdyż ujęto w niej załącznik dot.  dochodów  

i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  wspólnych  realizowanych  w  drodze  umów  

lub  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  rok  2009  

oraz  załącznik  dot.  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  na  podstawie 

porozumień  z  organami  administracji  rządowej  na  rok  2009.  Ponadto  Skarbnik  Powiatu 

zwróciła  uwagę  na  fakt,  iż  Dyrektor  ZSO  Nr  2  w  Raciborzu  zwrócił  się  z  prośbą  

o  zwiększenie  planu  wydatków  z  przeznaczeniem  na  zakup  komputera.  Jednocześnie

w/w  placówka  zgłaszała  potrzebę  zwiększenia  środków  finansowych  z  przeznaczeniem  

na zakup pompy obiegowej instalacji CO. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup pompy obiegowej CO dla Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z zastrzeżeniem, iż Dyrektor ZSO Nr 2 wyda 

na ten cel 3 800 zł ze środków będących w jego dyspozycji. Ponadto na zakup w/w pompy 

o  kwotę  2  838  zł  zostanie  zwiększony  budżet  Szkoły,  ze  względu  na  fakt,  iż  Zarząd  

nie wyraził zgody na przeznaczenie w/w środków na zakup komputera dla Dyrektora Szkoły. 

Pozostała kwota 1 658 zł będzie pochodzić ze środków własnych Powiatu.

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 24.11.2009r.

 

Starosta przedstawił dwie wersje projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podniesienia  wartości  punktu  kontraktowego  oraz  zwiększenia  liczby  punktów 

kontraktowanych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne 

zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zakładami opiekami zdrowotnej.

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 4 do nr 5 do protokołu. 

Jednocześnie  Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  sugestiami  Radnych  należy  odstąpić  

od podejmowania uchwały w w/w sprawie, a przyjąć stosowny apel. 

Obecny  na  posiedzeniu  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Aleksander  Kasprzak 

przedstawił  projekt  apelu  Rady Powiatu  Raciborskiego w sprawie  stworzenia  właściwych 

warunków finansowania leczenia zamkniętego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  apelu  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego  w  sprawie  stworzenia  właściwych  warunków  finansowania  leczenia 

zamkniętego  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.11.2009r. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego z prośbą wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  podniesienia  wartości  punktu  kontraktowego  

oraz  zwiększenia  liczby  punktów  kontraktowanych  w  umowach  o  udzielanie  świadczeń 

opieki  zdrowotnej  –  leczenie  szpitalne  zawieranych  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  

z zakładami opieki zdrowotnej, przekazanego pismem nr OR. 0174-32/09 z dnia 12.11.2009r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zadania 

publicznego  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczącego  przyjmowania  wniosków  

o wydanie paszportów. 

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

Starosta  przypomniał,  iż  od  28.08.2006r.  Powiat  Raciborski  realizuje  na  podstawie 

porozumienia  zawartego  z  Wojewodą  Śląskim  niektóre  zadania  z  zakresu  spraw 

paszportowych.  Dnia  29.06.2009r.  weszły  w  życie  przepisy  zmieniające  ustawę  

z dnia 13.07.2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.), 

które  regulują  kwestie  przechowywania  i  przetwarzania  w  ewidencjach  paszportowych 

danych biometrycznych w postaci odcisków palców obywateli ubiegających się o wydanie 

paszportów.  Identyfikatory  w  postaci  odcisków  palców,  po  wprowadzeniu  do  ewidencji 

paszportowej,  podlegają  zaszyfrowaniu  a  następnie  są  z  niej  usuwane  z  chwilą  przyjęcia 

sporządzonego paszportu do depozytu organu paszportowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

dane  biometryczne  w  paszportach  mogą  być  wykorzystywane  jedynie  do  weryfikacji 

autentyczności  dokumentu  i  tożsamości  posiadacza  za  pomocą  porównywalnych  cech, 

bezpośrednio  dostępnych  w  sytuacjach,  w  których  prawo  przewiduje  legitymowanie  się 

paszportem. 

Mając  powyższe  na  względzie,  w  trosce  o  zabezpieczenie  właściwej  realizacji  zadań 

paszportowych  w  funkcjonującym  Terenowym  Punkcie  Paszportowym  w  Starostwie 

Powiatowym  w  Raciborzu,  Wojewoda  Śląski  wypowiedział  porozumienie  zawarte  

28.08.2006r. i przekazał nowe jednostronnie podpisane porozumienie uwzględniające wyżej 

wymienione aspekty dotyczące bezpieczeństwa danych zawartych w systemie paszportowym. 

Ponadto zgodnie z opinią Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW w Katowicach dotychczasowe 

uchwały dotyczące zawarcia porozumień z Wojewodą Śląskim na prowadzenia niektórych 

zadań z zakresu spraw paszportowych podjęte przez rady odpowiednich jednostek samorządu 
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terytorialnego obowiązują jedynie do czasu zawarcia nowego porozumienia paszportowego. 

W  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  zmieniających  ustawę  z  dnia  13.07.2006r.  

o  dokumentach  paszportowych  oraz  ustawy  z  dnia  23.01.2009r.  o  wojewodzie  

i  administracji  rządowej  w  województwie  koniecznym  jest  podjęcie  przez  Radę  Powiatu 

nowej uchwały dotyczącej zawarcia przedmiotowego porozumienia. 

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  zadania  publicznego z  zakresu  administracji  rządowej 

dotyczącego  przyjmowania  wniosków  o  wydanie  paszportów  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r. 

Następnie Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zachodzi  konieczność  zmiany brzmienia  §  1  projektu  uchwały. 

Obecna na posiedzeniu radca prawny Barbara Kowalska poinformowała, iż nie ma przeszkód 

prawnych, aby określić, iż Powiat Raciborski przekaże w 2010 roku Województwu Śląskiemu 

zadania organu prowadzącego ZSOMS w Raciborzu, nie ustalając w uchwale konkretnej daty 

przekazania.  

Po zmianie, § 1 w/w projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Powiat Raciborski przekaże  

w  2010  roku  Województwu  Śląskiemu  zadania  organu  prowadzącego  Zespół  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  im. Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19 wraz z mieniem powiatowym, będącym we władaniu 

przekazywanego zespołu”. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  dokonać  również  stosownych  zmian  

w uzasadnieniu w/w projektu uchwały.

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  przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  

w  Raciborzu  przy  ul.  Kozielskiej  19  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w dniu  24.11.2009r.  Jednocześnie  Zarząd postanowił,  iż  wystąpi  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad 
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sesji  projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania Województwu 

Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza 

Kusocińskiego  z  siedzibą  w  Raciborzu  przy  ul.  Kozielskiej  19,  przekazanego  pismem  

nr OR. 0174-32/09 z dnia 12.11.2009r.

Starosta przypomniał, iż Radni na posiedzeniach Komisji otrzymali również, zaopiniowane 

przez  Radę  Społeczną,  zmiany  oraz  tekst  jednolity  statutu  Samodzielnego  Publicznego 

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

o  których  mowa  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  

oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

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

Starosta  zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  raciborskiego  w  roku 

2010.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu 

raciborskiego  w  roku  2010  oraz  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

przekazać  go  Prezydentowi,  Burmistrzom  oraz  Wójtom  Gmin  Powiatu  Raciborskiego  

oraz samorządowi aptekarskiemu, celem zaopiniowania. 

Ad. 3

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wygaśnięcia 

prawa  trwałego  zarządu  nieruchomością  zabudowaną,  stanowiącą  własność  Powiatu 

Raciborskiego, położoną w Raciborzu przy ul. Kozielskiej  19, przysługującego dotychczas 

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego  

w Raciborzu. 

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  projektu  decyzji  w  sprawie 

wygaśnięcia  prawa  trwałego  zarządu  nieruchomością  zabudowaną,  stanowiącą  własność 

Powiatu Raciborskiego, położoną w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19 powróci w terminie 

późniejszym.
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta 

Gminy  Nędza  (nr  PBD/7320/Z/P/O/9/2009  z  dnia  09.11.2009r.)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru położonego 

w sołectwie Ciechowice pod gminną oczyszczalnią ścieków.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Nędza  dla  obszaru  położonego  w  sołectwie 

Ciechowice pod gminną oczyszczalnię ścieków, podejmując stosowne postanowienie. 

W/w postanowienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. dofinansowania w 2010 roku działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Rybniku.

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

Starosta  poinformował,  iż  działając  zgodnie  z § 3  i  4  porozumienia  w  sprawie  objęcia 

działaniem  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Rybniku 

obszaru  Powiatu  Raciborskiego  Prezydent  Rybnika  przedstawił  do  akceptacji  kwotę 

dofinansowania  naszego  Powiatu  do  działalności  Zespołu.  Z  przedstawionych 

przewidywanych  kosztów  działalności  Zespołu  i  dotacji  z  budżetu  państwa  wynika,  

że na Powiat Raciborski przypada dotacja w kwocie 66 035,00 zł, płatna w trzech transzach.

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził zgodę na zaproponowaną przez Prezydenta Rybnika 

wysokość  dofinansowania  Powiatu  Raciborskiego  do  działalności  w  2010r.  Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. zakupu pompy obiegowej instalacji  CO dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż decyzja w w/w sprawie została podjęta podczas omawiania projektu 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2009r. 
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Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot.  określenia  kierunków  rozwoju  czasopisma  „Aktualności  Powiatu  Raciborskiego” 

będącego elementem polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Szczegółowych informacji udzieliła obecna na posiedzeniu Karolina Kunicka – podinspektor 

ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Przypomniała, 

iż  czasopismo „Aktualności Powiatu Raciborskiego” ukazuje się (od tego roku) trzy razy  

w  roku  w  nakładzie  3000  szt.  (8  stron  A4)  i  jest  dostępne  dla  klientów  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz dystrybuowane do Urzędów Gmin w powiecie raciborskim. 

Z  uwagi  na  brak  możliwości  profesjonalnej  dziennikarskiej  obsługi  wielu  wydarzeń, 

szczególnie tych odbywających się w gminach powiatu poza godzinami pracy tut. urzędu  

oraz  częstotliwość  ukazywania,  celowym wydaje  się  dokonanie  zmian  w dotychczasowej 

formule wydawnictwa.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  mając  na  uwadze  konieczność  zaspokajania  potrzeb 

informacyjnych  społeczeństwa  przy  wykorzystaniu  dostępnych  środków  komunikacji 

społecznej,  postanowił  zaprosić  przedstawicieli  wydawnictw  prasowych  na  spotkanie,  

na którym zaproponuje współpracę w wydawaniu czasopisma samorządowego tut. urzędu. 

Zaproszenie skierowane zostanie do:

1. Katarzyny Gruchot, Nowiny Raciborskie, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz,

2. Andrzeja  Kociubińskiego,  Tygodnik  Regionalny  Nowiny,  ul.  Wyzwolenia  10,  

44-200 Rybnik,

3. Grzegorza Wawocznego, Nasz Racibórz, ul. Staszica 22, 47-400 Racibórz,

4. Ireneusza Burka, Raciborskie Media, ul. Klasztorna 12, 47-400 Racibórz,

5. Polska Dziennik Zachodni, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec. 

Pismo  w  w/w  sprawie  przygotuje  podinspektor  ds.  współpracy  z  mediami  Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Karolina Kunicka. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa do określenia realizacji  zalecenia z posiedzenia Zarządu dotyczącego 

wystosowania pisma przypominającego do gmin, które w ustawowym terminie nie wywiązały 

się z obowiązku przedłożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji gminnych planów 

gospodarki odpadami.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Starosta poinformował, iż pismem nr SE-III-0063/28-2/09 z dnia 12.11.2009r. zwrócono się 

do  Gmin  –  Kuźnia  Raciborska,  Pietrowice  Wielkie  i  Krzyżanowice,  z  przypomnieniem  

o obowiązku sporządzenia i przedłożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji planu 

gospodarki  odpadami.  Jednocześnie  wystosowano  pismo  o  uzupełnienie  sprawozdania 

przesłanego w międzyczasie przez Gminę Krzanowice.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia dotyczącego 

wystosowania pisma przypominającego do gmin, które w ustawowym terminie nie wywiązały 

się z obowiązku przedłożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji gminnych planów 

gospodarki odpadami. 

Starosta  omówił  protokół  kontroli  w  zakresie  realizacji  procedur  celowości  zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmującej 5 % wydatków rocznych  

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz projekt wystąpienia 

pokontrolnego. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  kontroli  w  zakresie  realizacji 

procedur  celowości  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  dokonywania  wydatków 

obejmującej 5 % wydatków rocznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.

Następnie  Starosta  przedstawił  protokół  kontroli  w  zakresie  dokonywanych  wydatków  

w 2006r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Raciborzu, który stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli w zakresie dokonywanych 

wydatków w 2006r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Raciborzu.

Starosta przedstawił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  16.11.2009r.,  

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2, 
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2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  17.11.2009r., 

które stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  

na wniosek nr 2, 

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

z  Zagranicą  z  dnia  18.11.2009r.,  które  stanowią  załącznik  nr  21  do  protokołu.  

Zarząd  polecił:  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  udzielić  odpowiedzi  na  wniosek  nr  1,  Kierownikowi  Referatu  Edukacji, 

Kultury i Sportu na wniosek nr 2, Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wniosek 

nr 3.

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 19.11.2009r., 

które stanowią załącznik nr 22 do protokołu. 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.11.2009r., które stanowią 

załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1. 

Starosta poinformował, iż o godz. 14.00 w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  poświęcone  kompleksowej  kontroli  gospodarki 

finansowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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 25 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.
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Uchwała stanowi załącznik nr 26 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 27 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 28 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 29 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 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród  rzeczowych  dla  zawodników  LKS  „Dąb”  Brzeźnica:  Nataniela  Ostrowskiego, 

Mateusza Kampika i Patryka Ołenczyna.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  §  4  Regulaminu  przyznawania,  wstrzymywania  

lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

zawodnikom,  trenerom  i działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego 

stanowiącym  załącznik  do  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.  decyzję  o przyznaniu  nagrody  dla  zawodników  podejmuje  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  W dniu 22.10.2009r.  wpłynęły wnioski 

Zarządu  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Dąb”  Brzeźnica  o przyznanie  nagród  

dla  zawodników:  Nataniela  Ostrowskiego,  Mateusza  Kampika  i  Patryka  Ołenczyna.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę 
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sukcesy  i  wysokie  miejsca  zajmowane  w ogólnopolskich  zawodach  dzieci  i  młodzików 

proponuje się, aby Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu nagród  rzeczowych w postaci 

sprzętu sportowego finansowanych z budżetu powiatu dla w/w zawodników.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego zwrócił  uwagę  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  

i Sportu na konieczność dokonania niezbędnych poprawek w brzmieniu § 1 uchwały. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagród  rzeczowych  

dla  zawodników  LKS  „Dąb”  Brzeźnica:  Nataniela  Ostrowskiego,  Mateusza  Kampika  

i Patryka Ołenczyna.  

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 

oświadczeń woli  związanych z  prowadzeniem bieżącej  działalności  powiatu,  w tym m.in. 

podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 

projektu pt. „E-przedsiębiorczość na ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

Priorytet  II  Społeczeństwo  informacyjne  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

W trakcie  dyskusji  nad  omawianiem  w/w  projektu  uchwały  Skarbnik  Powiatu  zwróciła 

uwagę, aby przy ubieganiu się o środki np. z Europejskiego Funduszu Społecznego jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego zastrzegały w umowach o dofinansowanie projektów 

możliwość prowadzenia zadań przez placówkę. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych 

z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu,  w  tym  m.in.  podejmowania  wszelkich 

czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i  rozliczeniem  projektu  

pt. „E-przedsiębiorczość na ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet 
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II  Społeczeństwo  informacyjne  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013.

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot. 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 35 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  Uchwałą  Nr  144/517/09  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

powołana  została  komisja  egzaminacyjna  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół 

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

mianowanego.  Pan  Leszek  Radaj  nauczyciel  kontraktowy  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  złożył  wniosek  o podjęcie  postępowania 

egzaminacyjnego, w którym na podstawie art. 9 g ust. 5 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta 

Nauczyciela  poprosił  o  włączenie  do  udziału  w  pracach  Komisji  Egzaminacyjnej 

przedstawiciela  związku  zawodowego:  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  –  Oddział  

w Raciborzu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany w/w Uchwały poprzez 

uzupełnienie składu komisji egzaminacyjnej. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

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 podniesienia wartości punktu 

kontraktowego  oraz  zwiększenia  liczby  punktów  kontraktowanych  w  umowach  

o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  –  leczenie  szpitalne  zawieranych  przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia z zakładami opiekami zdrowotnej.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podniesienia wartości punktu 

kontraktowego  oraz  zwiększenia  liczby  punktów  kontraktowanych  w  umowach  

o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  –  leczenie  szpitalne  zawieranych  przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia z zakładami opiekami zdrowotnej.

6. Projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stworzenia właściwych warunków 

finansowania leczenia zamkniętego.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zadania publicznego 

z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczącego  przyjmowania  wniosków  o  wydanie 

paszportów. 

8. Nowa  wersja  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania 

Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego 

im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.

9. Pojekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010.

10. Pojekt decyzji  Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego 

zarządu  nieruchomością  zabudowaną,  stanowiącą  własność  Powiatu  Raciborskiego, 

położoną w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.

11. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury i  Budownictwa  dot.  wniosku  Wójta  Gminy 

Nędza  (nr  PBD/7320/Z/P/O/9/2009  z  dnia  09.11.2009r.)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Nędza  dla  obszaru 

położonego w sołectwie Ciechowice pod gminną oczyszczalnią ścieków.

12. Kserokopia postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 071E/II/10/3/09 z dnia 

24.11.2009r.
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13. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  dofinansowania  w  2010  roku 

działalności  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  

w Rybniku.

14. Karta informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu dot. zakupu pompy obiegowej 

instalacji CO dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

15. Karta  informacyjna  Wydziału Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich dot.  określenia 

kierunków  rozwoju  czasopisma  „Aktualności  Powiatu  Raciborskiego”  będącego 

elementem polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego.

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

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu dotyczącego wystosowania pisma 

przypominającego do gmin, które w ustawowym terminie nie wywiązały się z obowiązku 

przedłożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki 

odpadami.

17. Protokół  kontroli  w  zakresie  realizacji  procedur  celowości  zaciągania  zobowiązań 

finansowych  i  dokonywania  wydatków  obejmującej  5  %  wydatków  rocznych  

w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  oraz  projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-12-4/09 z dnia 17.11.209r.). 

18. Protokół  kontroli  w  zakresie  dokonywanych  wydatków  w  2006r.  w  Komendzie 

Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  (pismo  nr  TK.  0913-12-3/09  

z dnia 17.11.2009r.). 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 16.11.2009r.

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17.11.2009r.

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

z Zagranicą z dnia 18.11.2009r.

22. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 19.11.2009r.

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.11.2009r.

24. Pismo Biura Rady nr  BR. 0058-7-10/09 z dnia 18.11.2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

29. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

31. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagród 

rzeczowych dla zawodników LKS „Dąb” Brzeźnica: Nataniela Ostrowskiego, Mateusza 

Kampika i Patryka Ołenczyna.  

32. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagród  rzeczowych  

dla zawodników LKS „Dąb” Brzeźnica:  Nataniela  Ostrowskiego,  Mateusza Kampika  

i Patryka Ołenczyna.  

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. 

„E-przedsiębiorczość  na  ziemi  raciborskiej”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach   Działania  2.2  Rozwój  elektronicznych  usług 

publicznych,  Priorytet  II  Społeczeństwo  informacyjne  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

34. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w tym m.in. podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. 

„E-przedsiębiorczość  na  ziemi  raciborskiej”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach   Działania  2.2  Rozwój  elektronicznych  usług 

publicznych,  Priorytet  II  Społeczeństwo  informacyjne  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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35. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot.  powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół 

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

mianowanego. 

36. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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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