
PROTOKÓŁ  NR 148/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 15 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  147/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 08.12.2009r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2009r. do 31.10.2009r., bilansu na dzień 31.10.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec października 2009r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów,  etatyzacji  na dzień 31.10.2009r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ze  względu  na  konieczność  wyjazdu  Dyrektora  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w  Raciborzu  Andrzeja  Brzenczki  na  spotkanie  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  

w  Mikołowie  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  w/w  Dyrektor  przedstawi  

na  jednym  z  posiedzeń  w  styczniu  2010r.  informację  jakie  narzędzia  i  elektronarzędzia 

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

za 2009r. O powyższym w/w Dyrektora poinformuje Referat Edukacji, Kultury i Sportu. 
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Ad. 1

Protokół  Nr  147/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  08.12.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.10.2009r., bilansu na dzień 31.10.2009r., opisu sytuacji 

finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec 

października  2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  

na dzień 31.10.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił obecny na posiedzeniu Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.

Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  za  październik  2009r.  Szpital  zanotował  stratę  

w wysokości 122 155,09 zł, przy amortyzacji za październik b.r. wynoszącej 492 143,56 zł. 

Przypomniał, iż po korekcie planu finansowego na rok 2009 zakładał, iż planowana strata 

Szpitala  na  koniec  2009r.  wynosić  będzie  7  321  362  zł  (przy  amortyzacji  planowanej  

w wysokości ok. 6 500 000 zł). Z kolei wartość nadwykonań na dzień 31.10.2009r. zamyka 

się  kwotą ok.  5 000 000 zł.  Z powodu braku możliwości  uzyskania od NFZ całej  kwoty 

przekroczeń do planu dochodów przyjęto połowę kwoty nadwykonań czyli ok. 2 000 000 zł. 

Po  renegocjacjach  z  NFZ  ustalono,  iż  Szpital  uzyska  ok.  1 000 000  zł  za  wykonane 

świadczenia medyczne z zakresu chemioterapii oraz za tzw. programy lekowe. Pozostałych 

środków  finansowych  Szpital  będzie  dochodzić  na  drodze  sądowej.  Jak  dodał  Dyrektor 

Rudnik gdyby Szpitalowi w 2009r. zagwarantowano wielkość kontraktu na poziomie 2008r. 

Zakład  zbilansowałby  swoją  działalność.  Zdaniem  Dyrektora  Rudnika  niepokojące  są 

prognozy na 2010r., gdyż obniżono wielkość kontraktu m.in. na specjalistkę o ok. 500 000 zł. 

Spowoduje to konieczność wprowadzenia nowej strategii zarządzania Szpitalem, polegającej 

na zwiększeniu dyscypliny finansowej jeśli chodzi o wykonywanie kontraktu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.10.2009r., bilansu 

na  dzień  31.10.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  października  2009r.,  wybranych  wskaźników 
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statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień  31.10.2009r.,  przychodów  i  kosztów 

oddziałów i poradni. 

Zarząd polecił, aby Dyrektor Szpitala wyjaśnił co jest  księgowane w pozycji „pozostałe”  

w  zobowiązaniach  z  tytułu  dostaw,  robót  i  usług  oraz  co  jest  przyczyną  

tak  dużych  start  Pracowni  RTG.  Ponadto  Dyrektor  powinien  przedstawić  informację  

nt. możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej  

i zdjęć RTG dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego w przypadku gdy dział diagnostyki  

i terapii wyczerpie kontrakt z NFZ. Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor przedstawił 

propozycje redukcji kosztów w działalności poszczególnych oddziałów i poradni. Powyższe 

informacje powinny zostać złożone przy omawianiu sytuacji finansowej Szpitala za listopad 

2009r. 

Korzystając z obecności Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Starosta przedstawił 

projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

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

Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych 

świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ. 

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

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych dokonać drobnych zmian w treści uzasadnienia. 

Po zmianie, przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

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

na ograniczeniu rodzajów jego działalności i  udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

likwidację  Stacji  Dializ  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22.12.2009r.

Ad. 3 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010 

został  skierowany  do  gmin  Powiatu  Raciborskiego  oraz  Śląskiej  Izby  Aptekarskiej  

w Katowicach z prośbą o zaopiniowanie. Do dnia dzisiejszego tylko Wójt Gminy Pietrowice 

Wielkie nie nadesłał opinii w w/w sprawie. Pozostałe podmioty projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

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 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu  raciborskiego  w  roku  2010  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22.12.2009r. 

Ad. 4

Kierownik Referatu Księgowości i Płac Józefa Kuzdrowska 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 7 do protokołu. 

W  trakcie  omawiania  w/w  projektu  uchwały  Kierownik  Referatu  Księgowości  i  Płac 

przedstawiła  pismo  Dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na dokonywanie zapłaty wydatków w 2009r. ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w  ramach  projektu  „Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi 

Raciborskiej” w kwocie 35 409,80 zł oraz projektu „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe 

ziemi raciborskiej” w kwocie 3 000,- zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i wyraził 

zgodę  na  dokonywanie  zapłaty  wydatków  w  2009r.  ze  środków  własnych  Powiatu 

Raciborskiego w ramach projektu „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych 

na Ziemi Raciborskiej” w kwocie 35 409,80 zł  oraz projektu „Śląski  Spichlerz – tradycje 

kulturowe  ziemi  raciborskiej”  w  kwocie  3 000,-  zł.  O  powyższym  w/w  Dyrektora 

poinformuje Wydział Finansowy tut. Starostwa. 
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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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie  Kierownik  Referatu  Księgowości  i  Płac  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rezerwa). 

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

Starosta  poinformował,  iż  proponuje  się  w  w/w  projekcie  uchwały  zwiększenie  planu 

wydatków będących w dyspozycji Biura Rady, z przeznaczeniem na zakup podwieszanego 

ekranu  na  sali  obrad  Rady  Powiatu  Raciborskiego.  Powyższa  propozycja  spotkała  się  

z akceptacją zebranych.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

w  drodze  rokowań  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  przy  ul.  Gen.  J.  Bema  5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta  poinformował,  iż  nieruchomość położona w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5, 

stanowiąca  własność  Powiatu  Raciborskiego zostanie  sprzedana w drodze rokowań.  Cena 

wywoławcza w/w nieruchomości ustalona została w wysokości 7 200 000 zł. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  rokowań 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.

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

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  rokowań w celu  zbycia  nieruchomości 
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położonej  w  Raciborzu  przy  ul.  Gen.  J.  Bema  5,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Po  dokonaniu  niezbędnych  poprawek  w  brzmieniu  tytułu  oraz  podstawie  prawnej,  

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Ad. 5 

Wicestarosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. zawarcia ugody z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  warunki  ugody  z  PFRON-em  w  sprawie 

wykorzystania  w  latach  2005  –  2006  środków  finansowych  PFRON  przekazywanych  

na podstawie algorytmu dla Powiatu Raciborskiego.

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu dot. prośby Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o udzielenie 

zgody na uruchomienie stanowiska wicedyrektora CKU ds. dorosłych w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego z dniem 01.01.2010r.

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

Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor Centrum Ustawicznego w Raciborzu zwrócił  się  

z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie stanowiska wicedyrektora CKU ds. dorosłych 

w CKU z dniem 01.01.2010r. Z początkiem 2010r. rozpoczyna się realizacja projektu z EFS 

na temat: nowoczesne pracownie – nowe możliwości oraz II cykl kursów zleconych przez 

OPS-y.  Ponadto  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  od  lutego  2010r.  będzie  realizować 

projekt z EFS (ocena formalna pozytywna) na temat „e-edukacja@ w CKU – kompetencje 

nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej”. W związku z powyższym 

zachodzi potrzeba uruchomienia stanowiska wicedyrektora ds. dorosłych.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  uruchomienie  stanowiska  wicedyrektora 

CKU ds. dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z dniem 01.01.2010r. 
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O  powyższym  Dyrektora  CKU  w  Raciborzu  poinformuje  Kierownik  Referatu  Edukacji, 

Kultury i Sportu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Ubezpieczenie części skarp i dna rowu  

Nr  31  w  miejscowości  Brzeźnica”  dla  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Rudniku  z  siedzibą  

w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  w  2010r.  ze  środków 

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  do  zadania  

pn. „Ubezpieczenie części skarp i dna rowu Nr 31 w miejscowości Brzeźnica” dla Gminnej 

Spółki  Wodnej  w  Rudniku  z  siedzibą  w  Rudniku  przy  ul.  Kozielskiej  1  

w wysokości 10.500 zł. 

Starosta przedstawił informację Biura Rady dot. terminów posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na grudzień 2009r., która stanowi załącznik nr 18  

do protokołu. 

Jednocześnie  Starosta  poinformował,  iż  nastąpiła  zmiana  godziny  wspólnego  posiedzenia 

Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska,  Komisją  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą. 

Posiedzenie  odbędzie  się  o  godz.  15.00,  miejsce  i  harmonogram  wspólnego  posiedzenia 

Komisji nie ulegną zmianie (w/w informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Następnie Starosta przedstawił informację Biura Rady dot. kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu  Raciborskiego.  Tematem  kontroli  jest  wykonanie  uchwał  podjętych  przez  Radę 

Powiatu po III kwartałach 2009r. (w/w informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

Jak  dodała  Sekretarz  Powiatu,  mając  na  uwadze  w/w  kontrolę,  poszczególne  komórki 

organizacyjne  tut.  Starostwa  złożyły  uzupełnienia  do  realizacji  uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego podjętych w III kwartałach 2009r., które bliżej omawiane będą w następnym 

punkcie porządku obrad. 
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Ad. 6

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/291/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie zamiany 

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz 

– uzupełnienie.

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

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały 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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.

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

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXIII/342/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.06.2009r. w sprawie odstąpienia 

od odwołania darowizny nieruchomości – uzupełnienie.

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

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/276/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego 

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

w Raciborzu – uzupełnienie.

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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIV/345/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  z  dnia  25.08.2009r.  w sprawie 

zaopiniowania  wniosku  Starosty  Raciborskiego  o  dofinansowanie  kosztów  utworzenia 

Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 6 – uzupełnienie.

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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XXVII/279/2009   Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Wspólna  sprawa.  Raciborskie  partnerstwo  

na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII „Promocja 

integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii  społecznej”,  Poddziałanie  7.2.1  „Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uzupełnienie.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialne za jej realizację.

Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  określająca  realizację  

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

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr  XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r.  

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  

o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet IV. 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  

– uzupełnienie.

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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr  XXVIII/292/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r.  

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa Śląskiego w celu realizacji  projektu  „Eurostypendium drogą  do dyplomu”  

w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – uzupełnienie.

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 28 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 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały  Nr  XXX/309/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.03.2009r.  

w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu, 

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego, 

ustalanego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – uzupełnienie.

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

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja 

markowych  produktów  ziemi  raciborskiej  na  targach  turystycznych”  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, 

Priorytet  III  Turystyka   Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie.

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

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja  inwestycyjna  Działanie  1.1. Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu, 
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Priorytet I Badania i  rozwój technologiczny, innowacje i  przedsiębiorczość  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie. 

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

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

1) Uchwały Nr XXVIII/286/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  24.02.2009r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie finansowania 

kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia 

Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i Doskonalenia  Zawodowego  w Gliwicach 

ul. Konarskiego 16 – uzupełnienie,

2) Uchwały Nr XXX/307/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. w sprawie 

przekazania  dotacji  na  zadanie  pn.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch  ołtarzy 

bocznych  kościółka  drewnianego  pw.  Św.  Krzyża  w  Pietrowicach  Wielkich  

wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej” – uzupełnienie, 

3) Uchwały Nr XXX/308/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r.  w sprawie 

przekazania dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego kościoła św. Jerzego 

w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów” – uzupełnienie, 

4) Uchwały  Nr  XXXIV/346/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra 

dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze – uzupełnienie, 

5) Uchwały  Nr  XXXIV/349/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r. 

w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  szkołom  i  placówkom  niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania – uzupełnienie.
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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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji:

1) Uchwały  Nr XXXI/320/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie 

zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zatwierdzenia  programu 

funkcjonalno-użytkowego  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu  wraz  ze  Zbiorczym 

Zestawieniem Kosztów – uzupełnienie, 

2) Uchwały  Nr  XXXIII/336/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania 

„Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19” – uzupełnienie, 

3) Uchwały  Nr  XXXIII/338/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej 

przy  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – uzupełnienie.

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

i Remontów odpowiedzialny za ich realizację.

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

stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/357/2009 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.09.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu – uzupełnienie.

Starosta przypomniał, iż zgodnie z kompetencjami skarga na Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w  Raciborzu  w  części  dotyczącej  udzielenia  pomocy  medycznej  została  przekazana 

13



Narodowemu Funduszowi Zdrowia Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Katowicach.  

W dniu 07.12.2009r. otrzymano stosowna odpowiedź. NFZ uznał skargę za uzasadnioną. 

Nawiązując  do  otrzymanego  pisma  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  Śląskiego  Oddziału 

Wojewódzkiego  w  Katowicach  w  sprawie  zakończonego  postępowania  wyjaśniającego  

na  skargę  złożoną  przez  Pana  M.  Wyciska  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił,  

aby Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu:

1. ustosunkował  się  do  treści  pisma  w  tym  w  szczególności  do  udzielenia  informacji  

przez pielęgniarki izby przyjęć,

2. poinformował jakie zamierza podjąć kroki, aby podobne sytuacje nie miały miejsca. 

O powyższym Dyrektora Szpitala poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 

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. 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 15.12.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.12.2009r.

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2009r. do 31.10.2009r., bilansu na dzień 31.10.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec października 2009r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.10.2009r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

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

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

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

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ  

– po zmianie. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.
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11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drodze rokowań 

nieruchomości położonej  w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5,  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  rokowań 

nieruchomości położonej  w Raciborzu przy ul.  Gen.  J.  Bema 5,  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego.

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  rokowań  w  celu  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Raciborzu  

przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zawarcia  ugody z  Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o udzielenie zgody na uruchomienie stanowiska 

wicedyrektora  CKU  ds.  dorosłych  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  z  dniem 

01.01.2010r.

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

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

i  Gospodarki  Wodnej  do zadania pn.  „Ubezpieczenie części  skarp i  dna rowu Nr 31  

w miejscowości Brzeźnica” dla Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z siedzibą w Rudniku 

przy ul. Kozielskiej 1.

18. Informacja  Biura  Rady  dot.  terminów  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowanych  na  grudzień  2009r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-11/09  

z dnia 10.12.2009r.). 

19. Informacja Biura Rady dot.  zmiany godziny wspólnego posiedzenia Komisji  Budżetu  

i  Finansów z  Komisją  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania 

Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa,  Komisją  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska,  Komisją  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą 

(pismo nr BR. 0058-7-11/09 z dnia 15.12.2009r.).

20. Informacja Biura Rady dot.  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu Raciborskiego 

(pismo nr BR. 0058-7-11/09 z dnia 14.12.2009r.). 
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21. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXVIII/291/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.02.2009r.  

w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego i Gminy Racibórz – uzupełnienie.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXXIII/342/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości – uzupełnienie.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXVII/276/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego  Samodzielnego 

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

w Raciborzu – uzupełnienie.

25. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIV/345/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia z dnia 25.08.2009r. w sprawie 

zaopiniowania  wniosku  Starosty Raciborskiego  o  dofinansowanie  kosztów utworzenia 

Centrum Aktywizacji  Zawodowej  w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 6 – uzupełnienie.

26. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XXVII/279/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20.01.2009r.   

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wspólna sprawa. Raciborskie partnerstwo 

na  rzecz  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  w  ramach  Priorytetu  VII 

„Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.2  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa 

i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  Programu  Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego – uzupełnienie.

27. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr  XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. 

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  4.2  Systemy  Informacji  Kulturalnej  
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Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata 2007-2013 – uzupełnienie.

28. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/292/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. 

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa Śląskiego w celu realizacji projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” 

w  ramach  Działania  2.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy 

stypendialne,  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  

– uzupełnienie.

29. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/309/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r.  

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, 

stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 

ustalanego  przez  pracodawcę  dla  pracowników Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – uzupełnienie.

30. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja 

markowych  produktów  ziemi  raciborskiej  na  targach  turystycznych”  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach   Działania  3.4. Promocja 

turystyki, Priorytet III Turystyka  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie.

31. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – uzupełnienie.

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

1) Uchwały Nr XXVIII/286/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  24.02.2009r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie finansowania 

kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia 
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Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i Doskonalenia  Zawodowego  w Gliwicach 

ul. Konarskiego 16 – uzupełnienie,

2) Uchwały Nr XXX/307/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r. w sprawie 

przekazania  dotacji  na  zadanie  pn.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch  ołtarzy 

bocznych  kościółka  drewnianego  pw.  Św.  Krzyża  w  Pietrowicach  Wielkich  

wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej” – uzupełnienie, 

3) Uchwały Nr XXX/308/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.03.2009r.  w sprawie 

przekazania dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego kościoła św. Jerzego 

w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów” – uzupełnienie, 

4) Uchwały  Nr  XXXIV/346/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra 

dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze – uzupełnienie, 

5) Uchwały  Nr  XXXIV/349/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r. 

w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  szkołom  i  placówkom  niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania – uzupełnienie.

33. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji:

1) Uchwały  Nr XXXI/320/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.04.2009r. w sprawie 

zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zatwierdzenia  programu 

funkcjonalno-użytkowego  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu  wraz  ze  Zbiorczym 

Zestawieniem Kosztów – uzupełnienie, 

2) Uchwały  Nr  XXXIII/336/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania 

„Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19” – uzupełnienie, 

3) Uchwały  Nr  XXXIII/338/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.06.2009r.  

w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej 

przy  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” – uzupełnienie.
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34. Karta  informacyjna Biura Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XXXV/357/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.09.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu – uzupełnienie.
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