
PROTOKÓŁ  NR 147/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 8 grudnia 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  145/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  dniu  24.11.2009r.  oraz  Protokołu  Nr  146/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 03.12.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na  wstępie  Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Podinspektora  Powiatowego  Centrum 

Zarządzania  Kryzysowego  w  Raciborzu  Jacka  Kawuloka.  Poinformował,  iż  Decyzją  

Nr 1506/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.10.2009r. w sprawie nadania Medalu  

„Za zasługi dla obronności kraju” Pan Jacek Kawulok wyróżniony został Srebrnym Medalem 

„Za zasługi dla obronności kraju”. 

Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  pogratulował  Panu  Kawulokowi  

w/w wyróżnienia.

1



Ad. 1

Protokół  Nr  145/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  24.11.2009r.  

oraz Protokół Nr 146/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.12.2009r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r., który stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 22.12.2009r.

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.12.2009r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  negatywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2009, postanawiając, iż w 2009r. nie będzie w/w wydatków. 
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Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem  Kluczborskim  

dot.  współpracy  w  zakresie  dokształcania  zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  

do  oddziałów  wielozawodowych  w  zasadniczych  szkołach  zawodowych,  prowadzonego  

przez  koordynatora  wojewódzkiego  –  Wojewódzki  Ośrodek  Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Kluczborskim  dot.  współpracy  w  zakresie  dokształcania  zawodowego  młodocianych, 

uczęszczających  do  oddziałów  wielozawodowych  w zasadniczych  szkołach  zawodowych, 

prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania  

i  Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku oraz  postanowił  o  jego przekazaniu na  sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z poleceniem Zarządu z posiedzenia w dniu 20.10.2009r. 

Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 

prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2010 został opublikowany na stronie 

internetowej  Powiatu,  celem  zaopiniowania  przez  organizacje  pozarządowe.  Organizacje 

pozarządowe nie zgłosiły uwag do projektu Programu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na  rok  2010  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.12.2009r.
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Obecny  na  posiedzeniu  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Aleksander  Kasprzak 

zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy 

dzierżawy z „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Kierownik Kasprzak poinformował, iż  zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu przygotował 

projekt  nowej  umowy  dzierżawy  z  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.o.  w  Raciborzu  

oraz projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Raciborzu, podjecie której, w ocenie Referatu jest niezbędne aby móc 

zmienić umowę dzierżawy.

W przygotowanym projekcie umowy środki finansowe za dzierżawione i  poddzierżawiane 

obiekty Centrum Zdrowia wpłaca w miesięcznych ratach na konto Starostwa, a Starostwo jest 

płatnikiem za wykonywane roboty na dzierżawionych obiektach,  których przygotowaniem 

i  realizacją  zajmuje  się  Centrum Zdrowia.  Jak  poprzednio  zakres  prac  zatwierdza  Zarząd 

Powiatu,  a  nadzór  techniczny nad prowadzonymi  pracami sprawuje  pracownik  Starostwa. 

W przypadku przyjęcia przedstawionego projektu umowy może zaistnieć sytuacja, że Powiat 

będzie musiał przejściowo pokryć część kosztów zaplanowanych robót ze środków własnych. 

Zakończenie  robót  i  płatności  za  nie  mogą  wypaść  w  miesiącu  wrześniu,  październiku, 

a  Centrum Zdrowia czynsz dzierżawny przekazywać będzie w 12 ratach do grudnia włącznie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zmiany umowy 

dzierżawy  z  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  w  Raciborzu  postanowił,  iż  powróci  

do w/w tematu w terminie późniejszym. 

Ad. 3

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 9 do protokołu. 

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,  który zwrócił  się  z  prośbą o dokonanie 

przesunięć  z  §  4440  na  §  4210  kwoty  10.000,-  zł  w  związku  z  zakupem  narzędzi  

i elektronarzędzi. Wynikłe oszczędności w § 4440 spowodowane są zmniejszonym naborem 
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w szkołach dla dorosłych, stąd fundusz socjalny został obniżony o kwotę 21.227,-zł. Kwota 

11.227,- zł zostanie zwrócona do budżetu Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie przesunięć z § 4440 na § 4210 

o kwotę 10.000,-  zł  w ramach budżetu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

z  przeznaczeniem  na  zakup  narzędzi  i  elektronarzędzi,  polecając,  aby  w/w  Dyrektor 

przedstawił na kolejnym posiedzeniu informację jakie narzędzia i elektronarzędzia zamierza 

zakupić na potrzeby kierowanej jednostki, a także rozliczenie działalności kursowej Centrum 

za 2009r. O powyższym w/w Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu. 

W  dalszej  kolejności  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych  w  Raciborzu,  który  zwrócił  się  z  prośbą  o  zabezpieczenie  środków 

finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na zakończenie realizacji programu „Nowe 

horyzonty  praktyki  elektrycznej  i  informatycznej”  –  Anglia  w  kwocie  15 840,-  zł  

oraz programu Młodzież w działaniu projekt „Dialog międzykulturowy podstawą współpracy 

młodego pokolenia zjednoczonej Europy” – Węgry w kwocie 10 589,- zł. Jak poinformował 

Dyrektor oczekuje na wpływ środków finansowych z w/w programów z Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przychylił  się  do  prośby  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych  w  Raciborzu  i  wyraził  zgodę  na  zabezpieczenie  środków  finansowych  

w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  zakończenie  realizacji  programu „Nowe horyzonty 

praktyki  elektrycznej  i  informatycznej”  –  Anglia  w  kwocie  15 840,-  zł  oraz  programu 

Młodzież  w  działaniu  projekt  „Dialog  międzykulturowy  podstawą  współpracy  młodego 

pokolenia  zjednoczonej  Europy”  –  Węgry  w  kwocie  10 589,-  zł.  O  powyższym  

w/w Dyrektora poinformuje Wydział Finansowy tut. Starostwa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 wyznaczenia 

członków Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia czynności związanych z uzyskaniem 

pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił wyznaczyć i upoważnić Starostę Adama Hajduka 

oraz  Członka  Zarządu  Norberta  Parysa  do  podjęcia  czynności  związanych  z  uzyskaniem 

pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w  Katowicach  na  realizację  zadania  pn.  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół 

Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyznaczenia  członków  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podjęcia czynności związanych z uzyskaniem pożyczki i dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4 

Starosta  zaprezentował  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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nędza dla obszarów położonych w sołectwach:

a) Babice  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) Nędza  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,

c) Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjnej, 

składowania i magazynowania,

d) Babice – planowanego do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno-usługowej.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru położonego w sołectwie:

a) Babice  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) Nędza  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,
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c) Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjnej, 

składowania i magazynowania, 

d) Babice – planowanego do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno-usługowej,

podejmując stosowne postanowienie.

Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy  

nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia  zdrowotnego  na  terenie  powiatu  raciborskiego  oraz  umowy  dzierżawy  

nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.

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

Starosta przypomniał, iż zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu z dnia 13.10.2009r. prośba 

Zarządu  „Centrum  Zdrowia”  spółka  z  o.o.  w  Raciborzu  dotycząca  likwidacji  Poradni 

Studzienna w Raciborzu przy ul.  Moniuszki  24 została  skierowana do Prezydenta Miasta 

Racibórz oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,  Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wyrażenie 

opinii w tej sprawie.

Komisja  Zdrowia  negatywnie  zaopiniowała  przedłożony  projekt,  natomiast  Prezydent 

Raciborza  stwierdził,  że  „zmiany  w  funkcjonowaniu  niepublicznych  zakładów  opieki 

zdrowotnej nie wymagają opiniowania tego faktu przez władze gminy” oraz że ma nadzieję, 

iż  działania  „Centrum  Zdrowia”  spółka  z  o.o.  nie  wpłyną  na  pogorszenie  jakości 

świadczonych usług dla mieszkańców Gminy Racibórz.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  uwzględniając  negatywną opinię  Komisji  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

oraz  opinię  Prezydenta  Miasta  Racibórz  nie  przychylił  się  do  prośby Zarządu  „Centrum 

Zdrowia” spółka z o. o.  w Raciborzu dotyczącej likwidacji Poradni Studzienna w Raciborzu 

przy ul. Moniuszki 24, a co za tym idzie nie wyraził zgody na zmianę umowy nr ZS. 8020-

1/03  z  dnia  05.11.2003r.  w  sprawie  wykonywania  zadania  publicznego  z  zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia  zdrowotnego  na  terenie  powiatu  raciborskiego  oraz  umowy  dzierżawy  

nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. O powyższym stanowisku Zarządu Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych poinformuje „Centrum Zdrowia” spółka z o. o.  w Raciborzu. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki  Nieruchomościami dot.  regulacji 

stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  ustanowienia  prawa  trwałego 

zarządu nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną 

w Raciborzu  przy ul.  Klasztornej  6  na  rzecz  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Raciborzu.  

O  powyższym  w/w  Dyrektora  poinformuje  Kierownik  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty dodatkowe na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

-  Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez 

zamkowych (zabezpieczenie budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu )”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe 

na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim  w  Raciborzu  -   Adaptacja  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  

na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku 

bramnego na centrum organizacji  imprez  zamkowych (zabezpieczenie  budynku bramnego 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu)” na kwotę 18 216,74 zł (brutto). Płatne z działu 921, 

rozdziału 92120, § 6050.

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  poświęcone  rozpatrzeniu  skargi  na  działalność 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (w/w informacja stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu).

Ad. 5

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  
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Nr XXXVII/364/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały

 Nr XXXVII/365/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

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 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1. Uchwały  Nr  XXXVII/368/2009 Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Knurów dotyczącego 

finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski, w zakresie religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła 

Nowe Życie w Knurowie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie,

2. Uchwały  Nr  XXXVII/367/2009 Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r. 

w  sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kietrz  dotyczącego 

określenia zasad uczęszczania uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina  Kietrz,  na  zajęcia  religii  w  Pozaszkolnym Punkcie  Katechetycznym Kościoła 

Zielonoświątkowego w Raciborzu,

3. Uchwały  Nr  XXXVII/366/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r. 

w  sprawie  przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
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Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  w Raciborzu,  

przy ul. Kozielskiej 19.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVII/369/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  na  rozszerzeniu  jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Oddziału 

Rehabilitacji,  Centralnego Bloku  Operacyjnego  oraz  zwiększenia  ilości  łóżek w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/370/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

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

w Raciborzu.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVII/371/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. 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.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVII/372/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie 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.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

1. Uchwały  Nr  XXXVII/373/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  

w sprawie rozpatrzenia  skargi  na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu,

2. Apelu Nr XXXVII/4/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie 

stworzenia właściwych warunków finansowania lecznictwa zamkniętego.

Karta  informacyjna  Biura  Rady  określająca  realizację  w/w  Uchwały  i  Apelu  stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

11



Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVII/374/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r.  

w  sprawie  przyjęcia  zadania  publicznego  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczącego 

przyjmowania wniosków o wydanie paszportów.

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Apelu  Nr  XXXIV/3/2009  Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie dokonania przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia weryfikacji i zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu 

konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 

i lata następne – uzupełnienie.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Apelu stanowi załącznik nr 28  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.12.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.12.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

5. Projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  ustalenia  wykazu wydatków 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia  z  Powiatem  Kluczborskim  dot.  współpracy  w  zakresie  dokształcania 

zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  do  oddziałów  wielozawodowych  

w  zasadniczych  szkołach  zawodowych,  prowadzonego  przez  koordynatora 

wojewódzkiego  –  Wojewódzki  Ośrodek  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Kluczborku.

7. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  Programu  współpracy  Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2010.

8. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zmiany  umowy  dzierżawy  

z „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu.

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  wyznaczenia  członków 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  do  podjęcia  czynności  związanych  z  uzyskaniem 

pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyznaczenia  członków  Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  do  podjęcia  czynności  związanych  z  uzyskaniem  pożyczki  

i  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  

w Katowicach.
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13. 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 zmiany 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Nędza  dla  obszarów 

położonych w sołectwach:

a) Babice  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) Nędza  –  planowanego  w  części  do  przeznaczenia  pod  tereny  powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego,

c) Babice – planowanego w części do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjnej, 

składowania i magazynowania,

d) Babice – planowanego do przeznaczenia pod tereny działalności produkcyjno-usługowej.

14. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA 0718E/II/11/3/09  

z dnia 08.12.2009r.

15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03 

z  dnia  05.11.2003r.  w  sprawie  wykonywania  zadania  publicznego  z  zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy 

dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  regulacji  stanu 

prawnego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.

17. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

i  zapłatę  za   roboty  dodatkowe  na  zadaniu:  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa 

Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  -   Adaptacja 

Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  na  Ponadgraniczne  Centrum  Dziedzictwa 

Kulturowego – etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji 

imprez  zamkowych  (zabezpieczenie  budynku  bramnego  Zamku  Piastowskiego  

w Raciborzu )”.

18. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (pismo nr BR. 0058-7-

11/09 z dnia 04.12.2009r.). 

19. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/364/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Nr  XXXVII/365/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 
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dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1) Uchwały  Nr  XXXVII/368/2009 Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Knurów dotyczącego 

finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski, w zakresie religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła 

Nowe Życie w Knurowie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie,

2) Uchwały  Nr  XXXVII/367/2009 Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r. 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kietrz  dotyczącego 

określenia zasad uczęszczania uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina  Kietrz,  na  zajęcia  religii  w  Pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  Kościoła 

Zielonoświątkowego w Raciborzu,

3) Uchwały  Nr  XXXVII/366/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r. 

w  sprawie  przekazania  Województwu  Śląskiemu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcącym 

Mistrzostwa  Sportowego  im.  Janusza  Kusocińskiego  z  siedzibą  w Raciborzu,  

przy ul. Kozielskiej 19.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/369/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr.  Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu 

jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Oddziału 

Rehabilitacji, Centralnego Bloku Operacyjnego oraz zwiększenia ilości łóżek w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/370/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/371/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu 
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polegających  na  wydzieleniu  i  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Naczyniowej  i  Poradni 

Gastroenterologicznej.

25. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/372/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

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.

26. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały  Nr  XXXVII/373/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  

w sprawie rozpatrzenia  skargi  na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu,

2) Apelu Nr XXXVII/4/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie 

stworzenia właściwych warunków finansowania lecznictwa zamkniętego.

27. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały  Nr  XXXVII/374/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia 

24.11.2009r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

dotyczącego przyjmowania wniosków o wydanie paszportów.

28. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Apelu Nr XXXIV/3/2009 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r.  w  sprawie  dokonania  przez  Narodowy 

Fundusz  Zdrowia  weryfikacji  i  zmiany  zasad  przeprowadzania  przez  Oddziały 

Wojewódzkie  Funduszu  konkursów  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej 

– leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne – uzupełnienie.
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