
PROTOKÓŁ  NR 152/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 12 stycznia 2010r.

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. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu nt. realizacji zadań. 

2. Informacja  Dyrektora  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  nt.  realizacji 

zadań oraz dot. rozliczenia kwoty wydanej na zakup narzędzi i elektronarzędzi w 2009r. 

i  rozliczenia działalności kursowej Centrum za 2009r.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  151/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 05.01.2010r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne.

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Starosta poinformował, iż Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego przygotowało 

projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

Starosta poinformował, iż Uchwałą Nr XXXVIII/381/2009 z dnia 22.12.2009r. Rada Powiatu 

Raciborskiego  zatwierdziła  plan  pracy  na  2010  rok.  Zgodnie  z  przyjętym  planem  pracy 

tematem  wiodącym  lutowej  sesji  Rady  Powiatu  było:  "Sprawozdanie  z  działalności 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  wykaz  potrzeb  w  zakresie 
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pomocy społecznej". Zgodnie z wnioskiem radnych proponuje się przesunięcie powyższego 

tematu na miesiąc marzec 2010r.

Ponadto  w zatwierdzonym planie  pracy Rady tematem wiodącym sierpniowej  sesji  Rady 

Powiatu był: „Stan środowiska i rolnictwa w Powiecie Raciborskim”. W celu przygotowania 

materiału  wiodącego  na  sesję  niezbędne  jest  otrzymanie  od  Wojewódzkiego  Inspektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach informacji o stanie środowiska. Z wieloletniej praktyki 

wynika,  że  na  podstawie  badań  monitoringowych  środowiska,  stosowne  informacje 

przesyłane  są  w  drugiej  połowie  roku.  W związku  z  powyższym  Prezydium  proponuje 

zmianę  przyjętego  planu  pracy  polegającą  na  przesunięciu  tematu  sierpniowego  „Stan 

środowiska i rolnictwa w Powiecie Raciborskim” na październik, natomiast w sierpniu b.r. 

tematem  wiodącym  sesji  byłaby  zaplanowana  pierwotnie  na  październik  „Ocena  stanu 

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Powiatu 

Raciborskiego”.

Ad. 3

Protokół  Nr  151/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  05.01.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2010r.,  który stanowi  załącznik  

nr 3 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 zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  dotyczącej  likwidacji 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Starosta  poinformował,  iż  pismem  z  dnia  22.12.2009r.  Starosta  Tarnogórski  przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego  Szpitala  Powiatowego  

im.  dr  B.  Hagera  w Tarnowskich  Górach  przy ul.  Pyskowickiej  47-51.  Z  treści  uchwały 

wynika,  że  w  miejsce  przewidzianego  do  likwidacji  szpitala  rozpocznie  działalność 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy 

Spółka  Akcyjna”  z  siedzibą  w  Tarnowskich  Górach,  prowadzony  przez  spółkę  akcyjną  

z  100 %  udziałem  Powiatu  Tarnogórskiego.  Podmiot  ten  udzielać  będzie  świadczeń 

zdrowotnych w takim samym zakresie jak przewidziany do likwidacji szpital. 

W związku z powyższym Referat Spraw Społecznych przygotował stosowny projekt uchwały. 

Następnie  pismem  z  dnia  08.01.2010r.  Starosta  Tarnogórski  przesłał  Uchwałę

Nr  258/1306/2010  Zarządu  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  w  sprawie  autopoprawki  

do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  w  sprawie  likwidacji 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Powiatowego  im.  dr  B.  Hagera  w  Tarnowskich  Górach  przy  ul.  Pyskowickiej  47-51. 

Autopoprawka  wynika  z  popełnienia  oczywistej  pomyłki  w  projekcie  uchwały  odnośnie 

terminu rozpoczęcia likwidacji SPZOZ. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

dokonać zmian w przedmiotowym projekcie uchwały, który po zmianie 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 Rady Powiatu Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach 

dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Wielospecjalistycznego  Szpitala  Powiatowego  im.  dr  B.  Hagera  w  Tarnowskich  Górach  

przy  ul.  Pyskowickiej  47  –  51  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu 

powiatu,  składania  oświadczenia  woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach  majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu  powiatu  w sprawach  majątkowych  oraz  związanych  z  prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i  wydatków nimi finansowanych  

w roku 2010.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych  do  dokonywania  przeniesień  w  planie  wydatków  oraz  w  planie  dochodów 

własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

W  dalszej  kolejności  Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu  finansowego  zadań  z  zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Skarbnikowi  Powiatu,  aby  przekazała  podległym 

jednostkom informacje o ostatecznych kwotach wydatków z zakresu administracji rządowej 

oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  iż  zostało  przygotowanych  siedem  projektów  uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnień kierowników jednostek do składania 

oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu,  łącznie  
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z  upoważnieniem  Dyrektora  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu. Jednakże po opinii radcy prawnego Lidii Chrzan należy wycofać z porządku 

obrad projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  (w/w  projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12  

do protokołu). 

W związku z powyższym Starosta jako pierwszy omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli 

związanych z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu przez Agencję Promocji  Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez  Agencję  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku 

Piastowskim w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

kierownika  jednostki  do składania oświadczeń woli  związanych z  realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  
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do składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Wicestarosta Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  za  wyżywienie  wychowanków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Wicestarosta  przekazał,  iż  w §  66  ust.  8  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  

i Sportu z dnia 07.03.2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, 

poz. 467 z późn. zm.) określono zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci  

w placówkach. Równocześnie określono, iż organy prowadzące mogą zwalniać częściowo  

lub całkowicie z tych odpłatności. 

Prośba Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach w kwestii zwolnienia 

wskazanych  w  załączniku  do  uchwały  wychowanków  z  odpłatności  za  wyżywienie  

w  Ośrodku  podyktowana  jest  trudną  sytuacją  rodziców,  opiekunów  prawnych  dzieci  

i młodzieży przebywającej w placówce oraz innymi przypadkami losowymi, m.in.:

1. dzieci zostały umieszczone w Ośrodku na koszt Skarbu Państwa,

2. Sąd obciążył rodziców zryczałtowaną opłatą z tytułu pobytu nieletniego w Ośrodku 

i nakazuje płacić na rzecz Skarbu Państwa do kasy właściwego Sądu,

3. nieznane jest miejsce pobytu rodziców lub rodzica,

4. występuje upośledzenie umysłowe rodziców,

5. oboje rodzice przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

6. brak rodziców a ustanowiony nowy opiekun prawny w tutejszej lub innej placówce 

nie dysponuje dochodami wychowanka,

7. rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Ad. 6

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  

dot.  informacji  o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie  Zamówień  Publicznych  

w IV kwartale 2009r. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

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

Piastowskim w Raciborzu”- Etap IIa i IIb remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” 

oraz Budynku Słodowni „B”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte  

w dokumentacji  projektowej  na zadaniu:  „Utworzenie  Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”- Etap IIa i IIb remont i adaptacja 

Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” do kwoty 61 250,51 zł  (brutto). 

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6050. 

Starosta  przedstawił  interpelację  Radnego  Jana  Matyji  zgłoszoną  na  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 05.01.2010r., która stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

przygotować  odpowiedź  na  interpelację  zgłoszoną  na  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 05.01.2010r. 

Ad. 7

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 XXXVIII/378/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.12.2009r. w sprawie Programu 
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współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

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 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 XXXVIII/382/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.12.2009r. w sprawie ustalenia 

rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  raciborskiego  w  roku 

2010.

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 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  XXXVIII/383/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  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.

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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

Ad. 1 i Ad. 2

Starosta przywitał na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego: Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych  w  Raciborzu  Zenona  Sochackiego  i  Dyrektora  Centrum  Kształcenia 
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Ustawicznego  w  Raciborzu  Andrzeja  Brzenczkę.  Poinformował,  iż  idea  uczestnictwa 

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

Raciborski  w  posiedzeniach  Zarządu  pojawiła  się  w  momencie  ustalania  dodatków 

motywacyjnych. Przy ustalaniu kolejnych dodatków Członkowie Zarządu chcieliby posiadać 

informację o realizacji obowiązków przez dyrektorów, o których mowa w § 6 Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest  Powiat Raciborski (np.  umiejętnego gospodarowania środkami 

finansowymi,  realizacji  polityki  oświatowej  Powiatu  Raciborskiego,  pozyskiwania 

pozabudżetowych  środków  na  realizację  zadań  statutowych).  W  związku  z  powyższym 

Starosta oddał głos Dyrektorowi ZSE w Raciborzu. 

Dyrektor Sochacki przedstawił informację nt. kierunków kształcenia w podległej jednostce, 

informując,  iż  w  Szkole  otwartych  zostało  24  oddziałów,  w  których  kształci  się  

ok. 700 uczniów. Jeśli chodzi o poprawę warunków kształcenia to w Szkole przeprowadzono 

remont  sali  gimnastycznej  i  auli,  zaadaptowano  pomieszczenia  po  kotłowni  do  celów 

użytkowych. W przyszłości planowany jest  remont boiska szkolnego oraz remont elewacji 

zewnętrznej budynku Szkoły. Dyrektor Sochacki przekazał, iż zakup pomocy dydaktycznych 

odbywa się na bieżąco, w ostatnim okresie czasu zakupiono tablice multimedialne,  sprzęt 

nagłaśniający,  rzutniki  multimedialne,  itp.  Ponadto  zakupiono na  potrzeby Szkoły meble  

do sal lekcyjnych. Dyrektor Sochacki przekazał, iż kierowanej placówce realizacja polityki 

oświatowej  odbywa  się  na  bieżąco,  zgodnie  z  obowiązującymi  aktami  prawnymi  

w tym zakresie. W ZSE w Raciborzu prowadzona jest szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, 

część  z  nich  odbywa się  na  zasadzie  wolontariatu,  a  część  finansowana  jest  ze  środków 

budżetowych.  Zdawalność  egzaminów  zawodowych  jest  zadowalająca  w  porównaniu  

z  danymi  wojewódzkimi  czy  krajowymi.  W Szkole  prowadzona  jest  również  działalność 

kulturalna,  m.in.  od  kilku  lat  organizowany  jest,  cieszący  się  powodzeniem,  „Śląski 

podwieczorek”.  Ponadto  Dyrektor  Sochacki  poinformował,  iż  w  Szkole  prowadzona  jest 

szeroka  działalność  samorządu  uczniowskiego,  w  ramach  której  ma  miejsce  współpraca  

z domami pomocy społecznej, domami dziecka oraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

Raciborskiego, m.in. Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu nt. realizacji zadań przez w/w jednostkę.

10



Następnie  głos  zabrał  Dyrektor  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  

Andrzej Brzenczka. 

Dyrektor  Brzenczka  przedstawił  osiągnięcia  CKU  w  Raciborzu  w  2009r.  Jeśli  chodzi  

o  działalność  dydaktyczną  przygotowano  2  uczniów  od  strony  praktycznej  z  kierunku 

posadzkarz  do  ogólnopolskiego  konkursu  „Złota  kielnia”,  którzy  zajęli  5  i  6  miejsce. 

Następnie  przygotowano  od  strony  praktycznej  i  teoretycznej  drużynę  3-osobową  

do konkursu wojewódzkiego CKP pt.  „Sprawny w zawodzie”. W sesji  zimowej w Szkole 

Policealnej  dla  dorosłych w trybie  zaocznym 100% słuchaczy zdało  zewnętrzny egzamin 

potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w zawodzie  Technik  BHP,  gdzie  średnia  krajowa 

zdawalność wynosi 62 %. Ponadto opracowano i zatwierdzono przez Kuratorium Oświaty 

program  autorski  nauczyciela  z  CKU  do  specjalizacji  zawodowej  z  kierunku  technik 

mechanik ze specjalizacją „Programowanie obrabiarek CNC”. W 2009r. otwarto pracownię 

CNC. Dyrektor Brzenczka poinformował, iż zakup pomocy dydaktycznych odbywa się ze 

środków budżetowych (w 2009r. wydano na ten cel kwotę 12.493,45 zł) oraz z dochodów 

własnych (kwota 6. 138,66 zł). 

Jeśli chodzi o działalność wychowawczą to w CKU tworzone są grupy socjoterapeutyczne  

dla  osób  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznych  obejmujące  młodzież  CKP,  

która popada w konflikty z prawem, wykazuje trudności wychowawcze na zajęciach. Ponadto 

młodzież CKP i ZSS w Raciborzu integruje się podczas zajęć warsztatowych metodą ruchu 

rozwijającego Weroniki Scherborne. W 2009r. zostało utworzone szkolne koło wolontariatu, 

w  ramach  którego  zorganizowano  spotkanie  opłatkowe  dla  samotnych  dziennego  domu 

pomocy społecznej  w Raciborzu  oraz  zbiórkę  rzeczy dla  samotnych  kobiet  i  ich  dzieci  

z  Centrum  Matki  z  Dzieckiem  MAJA  w  Raciborzu.  Ponadto  młodzież  uczestniczyła  

w obchodach: Dnia jedności z ludźmi chorymi na AIDS, Dnia bez papierosa, Dnia tolerancji. 

Pan  Brzenczka  poinformował,  iż  kierowana  placówka  uczestniczy w programie  „Otwarta 

Szkoła  dla  dorosłych”  oraz  programie  pt.  „Nowoczesne  pracownie  –  nowe  możliwości”. 

Ponadto  w  2009r.  został  złożony  projekt  pt.  „Myślę   perspektywicznie,  kształcę  się 

ustawicznie”  w  ramach  poddziałania  8.1.1  POKL  (ocena  formalna  pozytywna,  ocena 

merytoryczna  negatywna).  Dodatkowo  w  2009r.  został  złożony  projekt  pt.  „e-dukacj@  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – kompetencje nauczycieli do kształcenia 

multimedialnego w dydaktyce szkolnej”. W roku szkolnym 2008/2009 oraz w roku szkolnym 

2009/2010 realizowano program pt. „Szkoła bez przemocy”, a w roku 2009/2010 program 

w ramach  „Ogólnopolskiego  tygodnia  kariery”.  Ponadto  CKU uczestniczy  w programie  

pt. „Obchody dni bezpiecznego Internetu” oraz programie pt. „Tydzień Edukacji Globalnej”. 
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Na  bieżąco  realizowane  są  autorskie  programy  z  profilaktyki  alkoholowej  

i  narkotykowej,  w  ramach  których  pozyskana  kwota  wyniosła  6.000  zł.  W 2009r.  CKU 

pozyskało środki w ramach dochodów własnych w kwocie 211.986,91 zł, natomiast w 2008r. 

w kwocie 60.795,11 zł. Z kolei w ramach akcji „Posadź swoje drzewko” pozyskano środki 

w  wysokości  2.930  zł.  Jak  przypomniał  Dyrektor   w  2009r.  przeprowadzono 

termomodernizację na obiektach CKU i CKP. 

Dyrektor Brzenczka przekazał, iż 80 % kadry nauczycielskiej w kierowanej jednostce posiada 

wyższe  wykształcenie,  a  nowa  pozyskiwana  kadra  to  osoby  posiadające  wyższe 

wykształcenie, wyspecjalizowani w nowoczesnych pracowniach. 

W dalszej  części  posiedzenia  Dyrektor  Brzenczka  poinformował,  iż  w  2009r.  placówka 

przeprowadziła 39 kursów (z czego 19 kursów zrealizowano dla OPS-ów z Gmin: Racibórz, 

Krzyżanowice,  Krzanowice,  Pietrowice  Wielkie,  Kornowac,  Rudnik  oraz  Gorzyce,  które 

uczestniczą w projektach z EFS – Kapitał Ludzki). Zestawienie kursów, które odbyły się  

w  2009r.  stanowi  załącznik  nr  33  do  protokołu.  Kwota  uzyskana  z  kursów  wynosi  

292.130,00  zł.  Z  w/w   kwoty  zostały  pokryte  koszty:  wynagrodzeń  dla  wykładowców  

i  egzaminatorów,  cateringu  dla  kursantów,  wynajęcia  specjalistycznej  firmy  

do  przeprowadzenia  kursów,  materiałów  do  realizacji  kursów,  wyposażenia  pracowni  

i  ubezpieczenia  kursantów.  Kwota  105.487,90  zł  która  została  z  działalności  kursowej  

w ramach budżetu oraz dochodów własnych została wydatkowana na podstawowe potrzeby 

działalności  placówki.  Jak  dodał  Dyrektor  Brzenczka  planuje  rozbudować  pracownię 

fryzjerską  o  dwa  stanowiska  oraz  zakup  samochodu  dla  organizacji  kursów  

prawo – jazdy. 

Kończąc  swoją  wypowiedź  Dyrektor  Brzenczka  przekazał,  iż  obowiązek  przestrzegania 

dyrektywy w sprawie maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi co do wymogu posiadania 

C  -  E  (Certyfikat  Europejski)  spowodował,  iż  Centrum  założyło  cykliczną  wymianę 

istniejących narzędzi i elektronarzędzi. Wymiana narzędzi i elektronarzędzi we wszystkich 

branżach, w których kształci CKP trwać będzie przez 5 lat (od 2009r. do 2013r). W 2009r. 

wydano na ten cel kwotę 10.000 zł. 

Informacja  nt.  wykorzystania  kwoty  10.000  zł  na  narzędzia  i  elektronarzędzia  w  CKP  

w Raciborzu stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu nt.  realizacji  zadań przez w/w jednostkę 

oraz dotyczącymi rozliczenia kwoty wydanej na zakup narzędzi i elektronarzędzi w 2009r.  

i rozliczenia działalności kursowej Centrum za 2009r. 
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Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować  kartę  informacyjną  dot.  kalkulacji  kosztów  kształcenia  uczniów w Centrum 

Kształcenia  Praktycznego  w  Raciborzu  w  rozbiciu  na  zespoły  szkół  w  terminie  do  dnia 

19.02.2010r. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

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 12.01.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.01.2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 

im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozytywnie zaopiniował projekt 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego  Szpitala  Powiatowego  

im.  dr  B.  Hagera  w  Tarnowskich  Górach  przy  ul.  Pyskowickiej  47  –  51  

wraz z późniejszymi zmianami.

6. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i  odpowiedzialności  z  zakresu wykonywania  budżetu powiatu,  składania oświadczenia 

woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach  majątkowych  oraz  związanych  z  prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu.

7. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  uprawnień  

i  odpowiedzialności  z  zakresu wykonywania  budżetu powiatu,  składania oświadczenia 

woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach  majątkowych  oraz  związanych  z  prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu.

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2010.

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2010.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  przyjęcia  rocznego  planu 

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.
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11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu 

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

12. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

13. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu  przez  Agencję  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez  Agencję  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

15. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

17. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu.

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu.

19. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.
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21. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

23. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

25. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

26. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

27. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie 

Zamówień Publicznych.

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

i  zapłatę  za   roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  na  zadaniu:  „Utworzenie 

Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  

w  Raciborzu”-  Etap  IIa  i  IIb  remont  i  adaptacja  Budynku  Mieszkalnego  „D”  

oraz Budynku Słodowni „B”.  

29. Interpelacje  zgłoszone  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  05.01.2010r.  

(pismo nr BR. 0045-1/10 z dnia 11.01.2010r.).

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/378/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

31. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/382/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 

w roku 2010.
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32. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/383/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  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.

33. Zestawienie kursów, które odbyły się w 2009r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu. 

34. Informacja  nt.  wykorzystania kwoty 10.000 zł  na zakup narzędzia  i  elektronarzędzia  

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu.
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