
PROTOKÓŁ  NR 156/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 lutego 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 Specjalnych w Raciborzu nt. realizacji zadań. 

2. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nt. realizacji 

zadań.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  155/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 02.02.2010r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta poinformował, iż Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys uczestniczy 

w seminarium zorganizowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego pt. „Poprawianie 

infrastruktury  związanej  z  rolnictwem  szansą  rozwoju  obszarów  wiejskich  województwa 

śląskiego”. 

Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

Ewę Konopnicką i poprosił o przedstawienie informacji nt. realizacji zadań przez jednostkę.
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Dyrektor Konopnicka zapoznała zebranych z informacją nt. realizacji zadań przez jednostkę, 

która  stanowi  załącznik  nr  3  do  protokołu.  Zwróciła  uwagę  na  wybrane  wydarzenia  

z kalendarium roku szkolnego 2009/2010, z których najważniejsze to:

1. zorganizowanie  wyjazdu na III  Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób 

Niepełnosprawnych w Łodzi, 

2. zdobycie I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych, 

3. zdobycie  I  miejsca  na  XIII  Przeglądzie  Widowisk  Bożonarodzeniowych  w  Radlinie 

„Radlińskie Betlejki”, 

4. zdobycie I miejsca w XIV Regionalnym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Jasełkowych 

w Katowicach, 

5. udział w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych.

Jak  poinformowała  Dyrektor  Konopnicka  Szkoła  zgłosiła  akces  do  udziału  w  projekcie 

„Radosna szkoła” zapewniający doposażenie miejsca zabaw w Szkole. Ponadto poczyniono 

kroki  zmierzające  do  zapewnienia  bezpiecznego  przejścia  uczniów  przez  ulicę  

(przy  współpracy  Urzędu  Miasta  Racibórz).  Jak  dodała  Dyrektor  ZSS  zamierza  podjąć 

działania zmierzające do objęcia uczniów dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, w tym 

przede wszystkim pływaniem. 

Mając na uwadze powyższe informacje, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił pracownikom 

Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  tut.  Starostwa  rozpoznanie  możliwości 

zorganizowania  i  sfinansowania  z  funduszy  zewnętrznych  budowy  basenu  dla  uczniów 

uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Ewentualne doprecyzowanie 

potrzeb jednostki, jej specyfikę oraz możliwości włączenia w realizację zadania organizacji 

pozarządowych zostaną omówione z Dyrektorem ZSS.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

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

Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu Herberta Dengla i poprosił o zapoznanie zebranych z informacją nt. realizacji 

zadań przez jednostkę. 

Dyrektor  Dengel  zaprezentował  sprawozdanie ze swojej  pracy w zakresie wykraczającym 

poza  art.  7  ust.  2  Karty  Nauczyciela,  które  stanowi  załącznik  nr  4  do  protokołu.  
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Zwrócił uwagę na pozyskiwanie środków pozabudżetowych na statutową działalność Szkoły, 

informując, iż pozyskano darmowy serwer i domenę szkolnej strony internetowej, zakupiono 

lektury do biblioteki szkolnej i wykładzinę PCV do sali gimnastycznej w ramach uzyskanej 

prowizji  z  PZU,  zakupiono  sprzęt  sportowy,  a  środki  z  funduszu  Rady  Rodziców 

przeznaczono na zakup rzutnika multimedialnego do gabinetu języka angielskiego i wymianę 

młodzieży z  Kulmbach.  Ponadto  Dyrektor  Dengel  zwrócił  uwagę  na działalność  mającą  

na celu profilaktykę i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w tym na lekcje  

z  udziałem  przedstawicieli  policji,  sądu,  straży  granicznej,  prokuratury,  przeprowadzenie 

szkolnej  akcji  „Szkoła  z  prawami  dziecka”  w  ramach  UNICEF,  realizację  programu 

antyalkoholowego  NOE,  realizację  Programu  Profilaktyki  Antyalkoholowej  

i  Antynarkotykowej,  zajęcia  terapeutyczne  organizowane  przez  pedagoga  szkolnego  

dla uczniów z rodzin z występowaniem niedostosowania społecznego. Jak dodał Dyrektor 

ZSO Nr 2 w Raciborzu w ramach promocji Szkoły zorganizowano:

1. lekcje otwarte dla gimnazjalistów i z gimnazjalistami, 

2. konkursy  przedmiotowo  –  artystyczne  dla  gimnazjalistów  i  uczniów  szkół 

ponagimnazjalnych,  np.  „Wiem  wszystko  o  Mickiewiczu”,  wiedzy  o  krajach 

anglojęzycznych,  recytatorski  Mickiewicz  –  Eichendorff,  wiedzy o  ziemi  raciborskiej, 

„Mistrz Ortografii”, 

3. przedstawienie noworoczne dla rodziców,

4. szkolną galę „Nasi najlepsi” z zaproszonymi rodzicami. 

Jak  poinformował  Dyrektor  Dengel  rodzice  uczniów  klas  maturalnych  nie  zgłaszają 

problemów wychowawczych. Najwięcej problemów w ostatnim czasie sprawia instalacja c.o., 

która zepsuła się dwa razy. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  nt.  realizacji  zadań  przez  w/w 

jednostkę.

Ad. 3

Protokół  Nr  155/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  02.02.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

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 na 2010 rok. 

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

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek 

czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego.

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

Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  Kierownik  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniew Rydzek. Po dyskusji Zarząd dokonał zmiany brzmienia § 5 i § 6 

załącznika  do  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Po  zmianie  §  5  otrzymał  brzmienie:  

„Stawki  czynszu  mogą  zostać  obniżone  do  50  % wartości  stawki,  jeżeli  wymagają  tego 

uzasadnione  względy  społeczne  lub  gospodarcze”.  Natomiast  §  6  otrzymał  brzmienie: 

„Minimalne stawki  czynszu określone niniejszą uchwałą stanowią podstawę do negocjacji 

stawek czynszu”. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  4  Członków  –  4  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
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czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego.

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

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

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

Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  Zbigniew  Rydzek  zaproponował,  aby 

Zarząd  ustalił  minimalną  stawkę  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  w  wysokości  4,50  zł/m2 miesięcznie.  

W/w  stawkę  przyjęto  na  przykładzie  kosztów  wynajmowania  lokalu  mieszkalnego 

położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia stawek 

czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot.  zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. 

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

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 – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają być przeprowadzone w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

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

Ad. 5

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. badań przesiewowych: 

1) podjął decyzję o realizowaniu w 2010r. tych badań przesiewowych, które wykonywane 

były w 2009r.  z  zastrzeżeniem, iż  środki finansowe zaplanowane na ten cel  w 2010r. 

powinny odzwierciedlać poniesione koszty w roku ubiegłym,

2) postanowił, że do sprawy określenia okresu realizacji programu zdrowotnego powróci na 

kolejnym posiedzeniu, 

3) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować projekt pisma do Gmin 

Powiatu  Raciborskiego,  które  wstępnie  zadeklarowały  udział  w  programie  szczepień 

przeciwko  HPV  z  informacją,  iż  Powiat  Raciborski  zamierza  kontynuować  prace 

związane  z  przygotowaniem  wieloletniego  programu  szczepień  przeciwko  HPV  

wraz z ich dofinansowaniem w wysokości 40 % kosztów. W pozostałym zakresie koszty 

powinny sfinansować wspólnie rodzice dziewcząt oraz Gminy, które będą uczestniczyły w 

zgromadzeniu środków ze swojego terenu.  W/w regulacje  zostaną ujęte  w stosownym 

porozumieniu podpisanym z Gminami Powiatu Raciborskiego, a jego bieżącą realizację 

Zarząd zaproponuje Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

4) polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  wystąpić  do  wojewódzkiego 

konsultanta  ds.  urologii  z  zapytaniem  o  celowość  wykonywania  badań  PSA total  

dla mężczyzn przed ukończeniem 50 roku życia.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  decyzja  co  do  zwiększenia  zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Raciborzu zostanie  podjęta  na  kolejnym posiedzeniu,  

po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami przekazanymi przez Dyrektora jednostki.

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  udzielenia 

dotacji dla domów pomocy społecznej na wsparcie realizacji zadania „dostosowanie budynku 

Domu Pomocy Społecznej do obligatoryjnych wymogów przeciwpożarowych”. 

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

Wicestarosta  przypomniał,  iż  działające  na  terenie  Powiatu  domy  pomocy  społecznej, 

prowadzone  przez  zgromadzenia  zakonne,  realizują  od  2009r.  zadanie  polegające  

na  dostosowaniu  swoich  budynków  do  obligatoryjnych  wymogów  przeciwpożarowych. 

Zadania  muszą  być  zakończone w 2010r.,  tak  aby zgromadzenia  do  końca  2010r.  mogły 
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uzyskać  stałe  pozwolenie  Wojewody  Śląskiego  na  prowadzenie  domu.  W  przypadku 

nieuzyskania rejestracji  dom pomocy społecznej  z  mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o  pomocy  społecznej  z  dniem  01.01.2011r.  przestaje  być  domem.  Na  podstawie 

sporządzonych  kosztorysów  robót  w  poszczególnych  domach,  koszty  realizacji  zadań 

wynoszą:

1. DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach –    595 126,15 zł,

2. DPS Plac Jagiełły 3 w Raciborzu – 1 284 815,15 zł.

Jak  poinformował  Wicestarosta  w związku  z  tym,  iż  dnia  01.02.2010r.  Wojewoda  Śląski 

zwrócił  się  o  podanie  kosztów  prac  dostosowawczych  w  domach  pomocy  społecznej 

położonych na terenie Powiatu Raciborskiego oraz oczekiwanych dotacji z budżetu państwa 

proponuje się, aby we wniosku do Wojewody i rozmowach ze zgromadzeniami zaproponować 

następujący sposób pokrycia kosztów prac:

- 25% – budżet państwa,

- 25% – Powiat,

- 50% – zgromadzenie zakonne.

W przypadku przyjęcia przez Zarząd Powiatu powyższego podziału obciążenia finansowe  

dla poszczególnych domów wyniosą:

1. DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 287 980,04 zł, w tym:

- budżet państwa –   71 900,00 zł,

- Powiat –   71 900,00 zł,

- DPS – 128 180,04 zł.

2. DPS Plac Jagiełły 3 w Raciborzu – 1 068 032,91 zł, w tym:

- budżet państwa – 250 000,00 zł,

- Powiat – 250 000,00 zł,

- DPS – 568 032,91 zł.

W budżecie  Powiatu  na  2010r.,  w rozdz.  85202  §  2830  na  dotacje  dla  domów pomocy 

społecznej  zarezerwowana  jest  kwota  500 000,00 zł  oraz  25 000,00 zł  dotacji  celowej  

z Gminy Racibórz przeznaczonej dla DPS Plac Jagiełły 3 w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sposób pokrycia kosztów prac związanych z realizacją 

zadania „dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej  do obligatoryjnych wymogów 

przeciwpożarowych”  z  podziałem  kosztów  w  wysokości:  25% – budżet  państwa,  

25% – Powiat, 50% – zgromadzenie zakonne.
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Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przekazania  

na własność Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu samochodu osobowego będącego 

w użytkowaniu tego zarządu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję,  aby  od  dnia  01.01.2010r.  

do  28.02.2010r.  przedłużyć  umowę  użyczenia  samochodu  osobowego  marki  Mercedes 

Sprinter 208D o nr rejestracyjnym SRC 20LH z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu, 

a następnie po upływie tego okresu przekazać w/w samochód na stan PZD.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  ze  zmianą  planu  finansowego  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2010r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  robót 

dodatkowych związanych z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu kuchni budowy 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zapłatę  ze  środków  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego 2010r.:

1) za roboty dodatkowe związane z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu Kuchni 

budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu niezapłacone, o których mowa w pkt 1 karty 

informacyjnej z dnia 04.02.2010r. w wysokości 58 827,32 zł brutto,

2) za roboty dodatkowe objęte protokołami konieczności ujęte w pkt 2 karty informacyjnej 

z dnia 04.02.2010r. w wysokości 16 400,93 zł brutto, 

3) za prowizję inwestorską od w/w robót w wysokości 1 918,32 zł brutto.

Ogółem wartość do zapłaty wynosi 77 146,57 zł brutto. Płatne z działu 851, rozdziału 85111 

paragrafu 6050, poz. WPI -1. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  wyrażenia  zgody na  wykonanie  i  zapłatę  za  wykonanie  mikropali  iniekcyjnych  pod 

posadowienie  fundamentów  Budynku  Słodowni  „B”  na  zadaniu:  „Utworzenie  Centrum 
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Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu”  

– Etap II a i II b remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za wykonanie mikropali 

iniekcyjnych  pod  posadowienie  fundamentów  Budynku  Słodowni  „B”  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 206 180,00  zł.  W związku  z  powyższym polecił 

Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów zaprosić  Wykonawcę  do  negocjacji  ceny. 

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, paragrafu 6050 i 6058 (poz. WPI Nr.7).

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu dot. realizacji 

poleceń  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  posiedzenia  w  dniu  20.01.2010r.  odnośnie 

porównania ocen z  matematyki  i  fizyki  w klasach o profilu matematyczno – fizycznym  

w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  oraz  z  posiedzenia

 z  dnia  02.02.2010r.  dot.  uzupełnienia  informacji  o  planach  naborowych  na  rok  szkolny 

2010/2011.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. zapoznał  się  z  informacją  dot.  porównania  wyników  klasyfikacji  klas  matematyczno-

fizycznych i biologiczno-chemicznych w latach 2008/2009 i 2009/2010 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu,

2. postanowił,  iż do omówienia propozycji  zadań naborowych na rok szkolny 2010/2011 

powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  11.02.2010r.  o  godz.  14.00  odbędzie  się  posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować  kartę  informacyjną  dot.  prawnych  uwarunkowań  utworzenia  liceum 

plastycznego w jednej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

w  szczególności  uwzględniających  warunki  lokalowe,  techniczne,  wymogi  

co do kadry pedagogicznej i zasady finansowania kształcenia uczniów. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  na  kolejnym  posiedzeniu  Dyrektor 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  przedstawi  „Sprawozdanie  

z działalności PCPR w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.

Starosta poinformował,  iż  w dniu 04.03.2010r.  odbędzie się  wspólne posiedzenie Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  Zarządu  Powiatu  Kędzierzyńsko  –  Kozielskiego.  Tematyka 

wspólnego posiedzenia będzie dotyczyć: polityki informacyjnej prowadzonej przez Zarządy 

Powiatów oraz funkcjonowania Powiatowych Zarządów Dróg. Po obradach przewiduje się 

wizytę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. 

Ad. 6

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały  Nr  XL/386/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.01.2010r.  w  sprawie 

przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2009r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Nr  XL/390/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.01.2010r.  w  sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski udziałów Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

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 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.
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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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XL/387/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady Powiatu  Raciborskiego  

na rok 2010,

2. Uchwały Nr XL/391/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Raciborzu,

3. Uchwały Nr XL/392/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  wniosku  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  zasad  współpracy  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 25 

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

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

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.02.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.02.2010r. 

3. Informacja nt. działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

4. Sprawozdanie z pracy Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

w zakresie wykraczającym poza art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski.

9. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu  

z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustalenia 

stawek  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zatwierdzenia  planu  remontów, 

które  mają  być  przeprowadzone  w 2010r.  przez  „Centrum Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają  być  przeprowadzone  w  2010r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.
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15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  udzielenia  dotacji  dla  domów 

pomocy społecznej na wsparcie realizacji zadania „dostosowanie budynku Domu Pomocy 

Społecznej do obligatoryjnych wymogów przeciwpożarowych”. 

17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przekazania na własność Powiatowemu 

Zarządowi  Dróg  w  Raciborzu  samochodu  osobowego  będącego  w  użytkowaniu  tego 

zarządu.

18. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

19. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych związanych 

z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu kuchni budowy Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu.

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

i zapłatę za wykonanie mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów Budynku 

Słodowni  „B”  na  zadaniu:  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap II a i II b remont i adaptacja 

Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B”.

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji poleceń Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 20.01.2010r.  odnośnie porównania ocen  

z  matematyki  i  fizyki  w  klasach  o  profilu  matematyczno  –  fizycznym  

w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  oraz  z  posiedzenia

 z dnia 02.02.2010r. dot. uzupełnienia informacji o planach naborowych na rok szkolny 

2010/2011.

22. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.02.2010r. 

(pismo nr BR. 0058-7/1/10 z dnia 08.02.2010r.).

23. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XL/386/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r.  

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009r.

24. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Nr XL/390/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 
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25. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XL/387/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady Powiatu  Raciborskiego  

na rok 2010,

2) Uchwały Nr XL/391/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Raciborzu,

3) Uchwały Nr XL/392/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  wniosku  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  zasad  współpracy  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
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