
PROTOKÓŁ  NR 157/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 16 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. Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

2. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  156/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.02.2010r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie 

Henryka Hildebranda i poprosił o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  wykazu  potrzeb  w  zakresie  pomocy 

społecznej”.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  „Sprawozdanie  z  działalności 
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Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  wykaz  potrzeb  w  zakresie 

pomocy  społecznej”  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 09.03.2010r.

Starosta poinformował, iż w marcu b.r. Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego udadzą 

się  z  wizytą  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu,  które mieści  się  

w nowej siedzibie przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu. 

Dyrektor Hildebrand poinformował, iż ze względu na planowaną wizytę w szpitalu nie będzie 

mógł uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się 

na  początku  marca  b.r.  Dodał,  iż  do  uczestnictwa  w  posiedzeniach  oddeleguje  innego 

pracownika PCPR w Raciborzu. 

Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu 

Edmunda  Stefaniaka  i  poinformował,  iż  wizyta  związana  jest  z  prośbą  o  zwiększenie 

zatrudnienia  w  jednostce.  Przekazał,  iż  w  w/w  sprawie  kartę  informacyjną  przygotował 

Referat Spraw Społecznych.

Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Dyrektor  Stefaniak  poinformował,  iż  prośba  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  w  kierowanej 

jednostce  wynika  przede  wszystkim  z  zwiększenia  liczby  bezrobotnych.  Poinformował,  

iż  wg stanu na  dzień 30.09.2009r.  zarejestrowano ogółem 2232 bezrobotnych,  natomiast  

na  dzień  31.01.2010r.  zarejestrowano  2859  osób.  Taka  tendencja  utrzymuje  się  również  

w lutym b.r. Istnieje więc potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi elektronicznego 

systemu  obiegu  dokumentów  oraz  rejestracji  bezrobotnych.  Obsadzenia  wymaga  

też stanowisko w sekretariacie, które pełni rolę kancelarii,  ze względu na obszerny zakres 

zadań,  tj.  przyjmowanie  poczty,  rejestrowanie,  obsługa  elektronicznego  systemu  obiegu 

dokumentów,  rozdysponowanie  poczty,  itd.  Jak  dodał  Dyrektor  Stefaniak  z  kolei  zmiana 

siedziby  Urzędu  spowodowała  nałożenie  na  pracowników  dodatkowych  obowiązków 

związanych  między  innymi  z  administrowaniem budynkiem,  dbaniem o  porządek  wokół 

budynku  i  wewnątrz.  Pociąga  ta  za  sobą  konieczność  zatrudnienia  pracownika 

gospodarczego. 

Podsumowując działalność w 2009r. Dyrektor Stefaniak poinformował, iż PUP dysponował 

kwotą 4 837 900 zł z tego:
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- z Ministerstwa w ramach algorytmu     -  1 831 500,- zł

- Europejskiego Fundusz Społecznego /program PUP/  - 1 552 000,- zł

- Inne programy PUP z rezerwy Ministra i Marszałka  - 1 454 400,- zł

W ramach otrzymanych środków finansowych:

- udzielono 92 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

-  zrefundowano  31  stanowisk  pracy pracodawcom,  którzy utworzyli  stanowiska  dla  osób 

bezrobotnych,

- skierowano 350 osób na staże do pracodawców,

- przeszkolono 208 osób zmieniając lub podwyższając kwalifikacje,

-  dokonano  zwrotu  kosztów  dojazdu  do  miejsca  odbywania  stażu  lub  przygotowania 

zawodowego i powrotu na kwotę 27.855,65 zł,

- w pracach interwencyjnych i społecznie użytecznych uczestniczyło 59 osób.

W sumie, z programów rynku pracy skorzystało 698 osób bezrobotnych.

Jak dodał Dyrektor PUP w Raciborzu w bieżącym roku z zapowiedzi Ministerstwa Pracy 

wynika,  iż  przekazana  zostanie  kwota  4 100 000,-  zł  z  algorytmu,  tj.  ponad dwa miliony 

złotych więcej  niż  w 2009r.  Dzięki  temu PUP będzie mógł  ubiegać się  o  2 185 000,-  zł  

z Europejskiego Funduszu Społecznego /pracownicy już piszą program na pozyskanie tych 

środków/.  PUP będzie również czynił  starania w celu pozyskania dodatkowych środków  

z rezerwy Ministra Pracy i Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie ok. 1 500 000,- zł. 

Wszystko to da możliwość znacznego zwiększenia dostępności programów rynku pracy dla 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Mając na uwadze powyższe 

zapowiedzi  uzyskania dodatkowych środków finansowych Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie dodatkowego pracownika. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu o 2,5 etatu, w tym:

1) ½ etatu – pracownik gospodarczy zatrudniony od 01.01.2010r., 

2) 1  etat  –  pracownik  do  obsługi  elektronicznego  systemu  obiegu  dokumentów  

oraz rejestracji bezrobotnych zatrudniony od 01.03.2010r. do 31.12.2010r.,

3) 1 etat – pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej – na stanowisku ds. Instrumentów 

Rynku Pracy zatrudniony od 01.03.2010r. do 31.12.2010r.,

zobowiązując  Dyrektora  do  przedstawienia  Skarbnikowi  Powiatu  kosztów  wynagrodzeń  

i pochodnych. 
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Ad. 3

Protokół  Nr  156/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  09.02.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

W  trakcie  omawiania  w/w  projektu  uchwały  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił 

Skarbnikowi  Powiatu  poinformować  dyrektorów  jednostek  organizacyjnych  Powiatu 

Raciborskiego  o  obowiązku  właściwego  planowania  dochodów  w  momencie 

przygotowywania  projektów  budżetów  jednostek,  tak,  aby  w  I  kwartale  danego  roku  

nie zachodziła konieczność dokonywania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego.

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 2010 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.03.2010r.

Ad. 5

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 6 do protokołu.

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na problemy, 

jakie mogą powstać w związku z bieżącą realizacją i finansowaniem zadania pn. „Scalanie 

gruntów  na  terenie  obrębów:  Pietrowice  Wielkie  i  Cyprzanów”.  Podkreśliła,  

iż w w/w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów otrzymanych w formie pomocy 

finansowej  od  Marszałka  Województwa  Śląskiego  na  przedmiotowe  zadanie  o  kwotę 

4 035 216 zł. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Zarząd  polecił  Członkowi  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego 

Norbertowi  Parysowi  zorganizowanie  spotkania  ze  Skarbnikiem  Powiatu,  Geodetą 

Powiatowym na temat bieżącej realizacji i finansowania wspomnianego zadania. 
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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 na 2010 rok. 

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

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  

na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację  

n/w  projektów  unijnych  przez  Agencję  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, tj.:

1. „Powiatowy  System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  

w kwocie 564.567,00 zł,

2. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej” w kwocie 156.215,00 zł,

3. „Oaza  pereł  śląskiego  gotyku  –  promocja  markowych  produktów  ziemi  raciborskiej  

na targach turystycznych”  w kwocie 117.348,00 zł,

4. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” w kwocie 242.088,00 zł.

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora Agencji. 

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie  zmiany rocznego  planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 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 zmiany rocznego planu finansowego 

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

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

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Wicestarosta  zgłosił  autopoprawkę do w/w projektu  uchwały polegającą  na dodaniu  § 2  

w  brzmieniu:  „Uchyla  się  uchwałę  nr  195/463/06  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu”. Dotychczasowe §§ 2 i 3 stają się §§ 3 i 4 bez zmian ich treści. 
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Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Ad. 6

Starosta  omówił  projekt  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

sprostowania  omyłki  pisarskiej  zaistniałej  w  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

nr SN.I. 7002/8/3/09 z dnia 22.12.2009r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu  

na  rzecz  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  w  stosunku  do  działki  

nr 669/179 (k.m.4), obręb Racibórz.

W/w projekt postanowienia stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż w dniu 22.12.2009r. Zarząd Powiatu Raciborskiego wydał decyzję 

SN.I. 7002/8/3/09 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu w stosunku do działki  nr 4669/179 (k.m.4),  obręb 

Racibórz. W decyzji tej wpisano, iż przedmiotowa  działka  jest  objęta  księgą  wieczystą 

nr  GL1R/00018946/0,  prowadzoną  przez  Sąd  Rejonowy  w  Raciborzu.  Jest  to  oczywista 

omyłka  pisarska.  Faktycznie  działka  nr  4669/179  jest  zapisana  w  księdze  wieczystej 

nr GL1R/00039220/7. Stan taki istniał również w dniu wydania w/w decyzji.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wydał  postanowienie  w  sprawie  sprostowania  oczywistej 

omyłki  pisarskiej  w  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SN.  I.  7002/8/3/09  

z dnia 22.12.2009r. (kopia postanowienia stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w sprawie uszczegółowienia do karty informacyjnej TC. 0062/1/10 dotyczącej uregulowania 

systemu pracy PCZK.

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

Starosta  poinformował,  iż  po  skrupulatnym  przeanalizowaniu  nowelizacji  ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym przez Kierownika Centrum wynika, że upoważnia ona samorządy 

powiatowe do tworzenia powiązań organizacyjnych z właściwymi służbami i inspekcjami. 

Uelastycznienie  ustawy  usprawnia  procedury  reagowania  kryzysowego  w  sytuacjach 

kryzysowych.  Istniejące  obecnie  rozwiązanie  w  postaci  podpisanego  porozumienia  

z  Komendantem  Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu,  precyzującego 
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szczegółowo zasady współpracy i  pełnienia  dyżurów poza  godzinami  pracy pracowników 

PCZK zabezpiecza pełnienie  dyżurów Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego.  

W  związku  z  powyższym  Kierownik  Centrum  proponuje  kontynuację  działań  według 

dotychczasowego schematu w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu zawierając w dalszym ciągu stosowne uszczegółowione porozumienia.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  kontynuowania  współpracy  

z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  w  celu  zapewnienia 

realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym pełnienia całodobowych dyżurów 

poza godzinami pracy pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

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

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału dot. zmian planów 

finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Jednocześnie  Zarząd  zapoznał  się  z  przekazaną  przez  Skarbnika  Powiatu  informacją  

dot. dodatkowych zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

a  także  zmian  w  planach  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

i  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  na  2010r.  (zmiany  te  stanowią 

załącznik nr 16 do protokołu). 

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przyjęcia propozycji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski  oraz  zespołu  ds.  kierunków  kształcenia  odnośnie  zadań  naborowych  

na rok szkolny 2010/2011.

W/w karta  informacyjna  stanowi  załącznik  nr  35  do  Protokołu  Nr  155/10  z  posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.02.2010r. Jednocześnie Wicestarosta przedstawił 

analizę naboru do szkół ponagimnazjalnych w latach 2006 – 2009 oraz plany naborowe  

na rok szkolny 2010/2011.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycje  dyrektorów  szkół 

ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski  zadań  naborowych  

na rok szkolny 2010/2011, uwzględniając uwagi przedstawione przez Zespół ds. określenia 

kierunków kształcenia, tj.:
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1. zmniejszenie zaproponowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu ilości oddziałów o profilu humanistycznym z 2 na 1, 

2. zmniejszenie zaproponowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

w Raciborzu ilości oddziałów o profilu biologiczno – chemicznym z 2 na 1, 

3. zmniejszenie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w Liceum Profilowanym  

o  rozszerzeniu  socjalnym  ilości  oddziałów z  2  do  1,  zmniejszenie  ilości  oddziałów  

w Zasadniczej  Szkole Zawodowej (zawód sprzedawca) z 2 na 1, wykreślenie z zadań 

zawodu technik logistyk w Technikum, 

4. wykreślenie  w Zespole  Szkól  Budowlanych i  Rzemiosł  Różnych  w Raciborzu  klasy  

o profilu technik ochrony środowiska w Technikum, jednej  z klas  wielozawodowych  

w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zależności od preferencji uczniów) oraz w Szkole 

Policealnej Nr 2 klasy technik architektury krajobrazu,

5. utworzenie w Zespole Szkół Mistrzostwa Ogólnokształcących Sportowego w Raciborzu 

w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego klasy o rozszerzeniu piłka nożna. 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję Dyrektora ZSOMS w Raciborzu dotyczącą 

prowadzenia naboru do klasy liceum o profilu informatycznym oraz polecił Kierownikowi 

Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  aby  wszystkie  propozycje  zadań  naborowych  

w w/w Szkole zostały uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Ponadto  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  publikację  zadań  naborowych  

na rok szkolny 2010/2011 w informatorze z ofertą edukacyjną skierowanym do uczniów  

III klas gimnazjum. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 20.01.2010r. 

dot.  prowadzonych  zajęć  pozalekcyjnych  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  dot.  prowadzonych  zajęć 

pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

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

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 12.01.2010r. dot. kalkulacji 

kosztów kształcenia uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu w rozbiciu 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. kalkulacji kosztów kształcenia 

uczniów w Centrum Kształcenia  Praktycznego  w Raciborzu w rozbiciu  na  zespoły szkół 

postanawiając, aby Dyrektor Centrum po zapoznaniu się z w/w kalkulacją przedstawił analizę 

ponoszonych kosztów na posiedzeniu w dniu 16.03.2010r. O powyższym Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje w/w Dyrektora. 

Starosta  powrócił  do omawianej  na poprzednim posiedzeniu karty informacyjnej  Referatu 

Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych. Zgodnie z ustaleniami Zarząd miał podjąć 

decyzję  dot.  określenia  okresu  realizacji  programu zdrowotnego  oraz  omówić  propozycję 

projektu  pisma  do  Gmin  Powiatu  Raciborskiego,  które  wstępnie  zadeklarowały  udział  

w programie szczepień przeciwko HPV. Starosta przypomniał, iż Powiat Raciborski zamierza 

kontynuować  prace  związane  z  przygotowaniem  wieloletniego  programu  szczepień 

przeciwko HPV wraz z ich dofinansowaniem w wysokości 40 % kosztów.

W związku z powyższym Starosta zapoznał zebranych z projektem pisma przygotowanym 

w powyższej sprawie przez Kierownika Referatu Spraw Społecznych, który stanowi załącznik 

19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował, po dokonaniu drobnych zmian, projekt pisma 

do Gmin Powiatu Raciborskiego, które wstępnie zadeklarowały udział w programie szczepień 

przeciwko HPV. Zmiany polegają na dopisaniu zdania, iż z Gminami, które zadeklarują chęć 

udziału w w/w programie zostanie podpisane porozumienie oraz na podkreśleniu, iż koszty 

szczepień w 60 % pokryją Gminy i rodzice dziewcząt. 

Ponadto  Zarząd polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw Społecznych opracowanie  projektu 

programu zdrowotnego na okres 2 lat. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu rozpoczęcie procedury 

zlecenia  opracowania  dokumentacji  audytu  energetycznego  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu – w związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  03.02.2010r.  w  sprawie  sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) – przygotować kartę informacyjną dot. formy, terminów 

i  sposobu sporządzania  przez  pracowników zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku 

9



pracy ds.  budżetu i  analiz Wydziału Finansowego raportów z przedkładanych sprawozdań 

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

Starosta  poinformował,  iż  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Płomień”  Pietrowice  Wielkie 

przekazał,  iż  Wydział  Gier  i  Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki  Ręcznej  w Katowicach 

powierzył organizację jednego z turniejów finałowych o mistrzostwo Śląskiej Ligi Dziewcząt 

Młodszych (roczniki 1998 i młodsze) w/w Klubowi. W związku z powyższym władze Klubu 

zwróciły się z prośbą o wpisanie w/w turnieju do kalendarza imprez sportowych na 2010r. 

oraz objęcie patronatem nad tymi zawodami.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję UKS „Płomień” Pietrowice Wielkie 

w  sprawie  wpisania  turnieju  Śląskiej  Ligi  Dziewcząt  Młodszych  do  kalendarza  imprez 

sportowych  na  2010r.  oraz  objęcia  patronatem  nad  tymi  zawodami  przez  Starostę 

Raciborskiego. Pozostałe szczegóły dotyczące pomocy w organizacji  w/w turnieju Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu na bieżąco uzgodni z organizatorem. 

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 16.02.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.02.2010r. 

3. „Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.

4. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  rocznego  planu 

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

2010. 

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

12. Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania omyłki 

pisarskiej  zaistniałej  w decyzji  Zarządu Powiatu  Raciborskiego  nr  SN.I.  7002/8/3/09  

z dnia 22.12.2009r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu w stosunku do działki nr 4669/179 (k.m.4), 

obręb Racibórz.

13. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SN.  I.  7002/8/5/09-10  

z dnia 16.02.2010r.

14. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  sprawie 

uszczegółowienia  do  karty  informacyjnej  TC.  0062/1/10  dotyczącej  uregulowania 

systemu pracy PCZK.
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15. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

16. Dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,  

a  także  zmiany  w  planach  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na 2010r.

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  z  posiedzenia  w  dniu  20.01.2010r.  dot.  prowadzonych  zajęć 

pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  z  posiedzenia  w  dniu  12.01.2010r.  dot.  kalkulacji  kosztów 

kształcenia  uczniów  w  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  w  Raciborzu  w  rozbiciu  

na zespoły szkół.

19. Projekt  pisma do Gmin Powiatu  Raciborskiego,  które wstępnie zadeklarowały udział  

w programie szczepień przeciwko HPV (nr ZS. 0045/2/09-10 z dnia 16.02.2010r.).
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