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PROTOKÓŁ  NR 159/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 marca 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: 

 

CZĘŚĆ I 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 158/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25.02.2010r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

CZĘŚĆ II 

Wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego z Zarządem Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 158/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.02.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Krzanowice realizacji zadań: „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S,  

ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S,  

ul. Rostka w Wojnowicach”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż powierzenie zadań nastąpi na mocy stosownego porozumienia, 

regulującego szczegółowe warunki, terminy i zasady realizacji, w tym zasady rozliczenia 

finansowania, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych.  

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 powierzenia Gminie Krzanowice realizacji zadań: „Remontu 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S, ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S, ul. Rostka w Wojnowicach” oraz postanowił  

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

 

Wicestarosta poinformował, iż Rada Społeczna Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu w dniu 03.03.2010r. podjęła uchwały w sprawie zmian w statucie 

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

Rostka w Raciborzu oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

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

w Raciborzu. Dodał również, iż w/w uchwały będą stanowiły załączniki do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia 

tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

W/w uchwały Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 03.03.2010r. w sprawie zmian  

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu 
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Samodzielnego Publicznego oraz postanowił, aby zostały dołączone do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia 

tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i przekazane na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 09.03.2010r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2010. 

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

Zgodnie z decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Powiat Raciborski otrzymał kwotę 1.512.215zł na realizację w 2010r. zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw 

Społecznych tut. Starostwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jednostki realizacje zadania z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. Wicestarosta poinformował,  

iż w/w propozycje zostaną przekazane do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie  

ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. po wcześniejszym uzyskaniu 

stosownej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż od momentu zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 25.02.2010r. zaszła konieczność 

wprowadzenia dodatkowych zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09.03.2010r. 

 

Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. (nadwyżka). 

W/w projekt stanowi załącznik nr 7 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 09.03.2010r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.03.2010r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

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

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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Skarbnik omówiła 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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania 

programu inwestycji dla zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”. 

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 zaakceptowania programu inwestycji 

dla zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Karolinie Wieczorek. 

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

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 21.12.2009r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu RTP 

„Unia” Racibórz o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe  

dla zawodniczki Karoliny Wieczorek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu 

Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę wysokie wyniki, Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu proponuje przyznać stypendium w/w zawodniczce.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Karolinie Wieczorek. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Aleksandrze Iwanowskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
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Wicestarosta poinformował, iż w dniu 04.02.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu LKS 

„Dąb” Brzeźnica o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe  

dla zawodników: Aleksandry Iwanowskiej, Sylwii Bańczyk, Nikoli Chluba, Justyny 

Ratyńskiej. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc 

pod uwagę wysokie wyniki zawodników, Referat Edukacji, Kultury i Sportu proponuje 

przyznać nagrody w/w zawodnikom.     

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Sylwii Bańczyk. 

 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 przyznania stypendium sportowego 

Sylwii Bańczyk. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Nikoli Chluba. 

 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 przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Justynie Ratyńskiej. 

 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 przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Danielowi Bugdolowi. 

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

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 12.02.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu AZS 

PWSZ Racibórz o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe  

dla zawodników: Daniela Bugdola i Pawła Dembniaka. Po pozytywnym zaopiniowaniu  

przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę wysokie wyniki, Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu proponuje przyznać stypendia w/w zawodnikom.     

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Danielowi Bugdolowi. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Pawłowi Dembniakowi. 

 W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Dembniakowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 04.02.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu LKS 

„Dąb” Brzeźnica o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe  

dla zawodników: Sebastiana Jezierzańskiego, Pawła Drzeżdżonia, Mateusza Pukasa.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę 

wysokie wyniki, Referat Edukacji, Kultury i Sportu proponuje przyznać stypendia  

w/w zawodnikom.     

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Pawłowi Drzeżdżonowi. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdżonowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Mateuszowi Pukasowi. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania stypendium sportowego Agnieszce Ostrowskiej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 12.02.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Klubu AZS 

PWSZ Racibórz o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe  

dla zawodniczki Agnieszki Ostrowskiej. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu 

Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę wysokie wyniki, Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu proponuje przyznać stypendium w/w zawodniczce.     

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Agnieszce Ostrowskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 
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ruchomego małej wartości oraz zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej wartości oraz 

zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Racibórz na pokrycie 50% kosztów remontu 

dachu w obiekcie przy ul. Sempołowskiej 5. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w obiekcie przy ul. Sempołowskiej 5  

w Raciborzu, będącym własnością Gminy Racibórz, prowadzi na zlecenie Powiatu dom  

dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy  

w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego. Ponadto, w tym samym obiekcie Stowarzyszenie 

realizuje zadanie Gminy Racibórz polegające na zapewnieniu opieki kobietom bezdomnym. 

Po wspólnej wizytacji obiektu przez Starostę i Prezydenta Raciborza ustalono, iż Powiat  

i Gmina pokryją po 50% kosztów remontu dachu. Dnia 29.01.2010r. Prezydent przesłał 

kserokopię kosztorysu inwestorskiego, który po wniesieniu korekt opiewa na kwotę 

171.856,73zł, to jest o 29.818,92zł więcej niż pierwotnie informował Zastępca Prezydenta. 

Kosztorys został sprawdzony przez pracownika Referatu Inwestycji i Remontów  

tut. Starostwa, który nie wniósł do niego zastrzeżeń. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Racibórz 

przeznaczonej na pokrycie 50% kosztów remontu dachu w obiekcie przy ul. Sempołowskiej 5 

zabezpieczając na ten cel kwotę 85.930zł w budżecie powiatu. Ponadto, polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przygotować stosowną odpowiedź w przedmiotowej sprawie  

do Prezydenta Raciborza oraz niezbędne dokumenty dotyczące sfinalizowania umowy  

z Gminą Racibórz. 

 

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 39 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału dot. planów 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

 

Ad. 5 

 

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 XL/388/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. 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 Oddziału 

Dermatologicznego.  

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

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

załącznik nr 40 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 XL/389/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

załącznik nr 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 
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Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 01.03.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 42 do protokołu.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 1 z posiedzenia Komisji,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 03.03.2010r., 

które stanowią załącznik nr 43 do protokołu. 

Zarząd polecił, aby Sekretarz Powiatu udzieliła odpowiedzi na wniosek nr 1 z posiedzenia 

Komisji. 

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek nr 3 z posiedzenia Komisji.  

 

CZĘŚĆ II 

 

 Starosta Adam Hajduk na wstępie przywitał zebranych na wspólnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z Zarządem Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Przypomniał, iż spotkanie poświęcone będzie omówieniu prowadzonej przez Zarządy 

Powiatów polityki informacyjnej oraz funkcjonowaniu powiatowych zarządów dróg. 

Po przywitaniu i wystąpieniu Starostów Adama Hajduka i Józefa Gismana przystąpiono  

do szczegółowego omawiania polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego. Starosta Adam 

Hajduk wspomniał, iż politykę informacyjną Powiatu stanowią: 

1) kompetentna obsługa informacyjna osób uczestniczących w procesie komunikowania; 

2) oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

(www.powiatraciborski.pl); 

3) urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej 

(www.bip.powiatraciborski.pl);  

4) wydawnictwa i publikacje własne, mające na celu informowanie obywateli  

o podejmowanych działaniach samorządu , w tym audycje radiowe, reportaże, filmy oraz 

prezentacje multimedialne.  

Starostwo na bieżąco współpracuje z lokalnym radiem oraz telewizją. 

Ponadto wspomniał, iż została zawarta umowa z lokalną firmą, której częściowo zlecono 

prowadzenie tejże polityki. Firma zapewnia: 

http://www.powiatraciborski.pl/
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1) wydawanie informatora pt. „Aktualności Powiatu Raciborskiego” w Tygodniku Nasz 

Racibórz, 

2) przygotowanie materiałów tekstowych i zdjęciowych związanych z działalnością Powiatu 

Raciborskiego na obszarze powiatu wg bieżących uzgodnień z pracownikiem  

ds. współpracy z mediami tut. Starostwa, 

3) publikację przetargów, ogłoszeń, obwieszczeń, życzeń itp. 

 Kolejno Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman przedstawił 

politykę informacyjną prowadzoną przez Powiat. Podzielił się uwagami oraz trudnościami,  

na jakie napotyka podczas bieżącej działalności. Podkreślił, iż mieszkańcy w dalszym ciągu 

mają problem z rozróżnieniem zakresu działania samorządu gminnego od samorządu 

powiatowego.    

 Następnie porównano struktury organizacyjne urzędów i omówiono zasady 

organizacji pracy stanowiska ds. kontaktów z mediami.  

 W dalszej części spotkania zaproszony redaktor naczelny Tygodnika Nasz Racibórz  

p. Grzegorz Wawoczny przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą praktycznej 

realizacji umowy związanej z prowadzeniem polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego. 

Ponadto, szczegółowo omówił sposób przekazywania autorskich praw majątkowych  

do wytworzonych materiałów na rzecz tut. Starostwa oraz narzędzia i sposoby pozwalające na 

ustalenie liczby odwiedzin stron internetowych.       

 Kolejno, Dyrektorzy Powiatowych Zarządów Dróg wymienili informacje o bieżącej 

działalności oraz o posiadanym parku maszynowym. Dyrektorzy podzielili się tzw. dobrymi 

praktykami w zakresie zlecania remontów i projektów dróg. Porównano również stan 

zatrudnienia w jednostkach. 

 Na zakończenie oba Zarządy Powiatów udały się do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu w celu zapoznania się z warunkami funkcjonowania PZD w Raciborzu oraz bazą 

sprzętową. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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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 04.03.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.03.2010r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Krzanowice 

realizacji zadań: „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S, ul. Długa  

w Krzanowicach” oraz „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S,  

ul. Rostka w Wojnowicach”. 

4. Uchwały Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 

03.03.2010r. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2010. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. (nadwyżka). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

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

2010. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania programu 

inwestycji dla zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania programu inwestycji 

dla zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”. 
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15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Karolinie Wieczorek. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Karolinie Wieczorek. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Aleksandrze Iwanowskiej. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Sylwii Bańczyk. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sylwii Bańczyk. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Nikoli Chluba. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Justynie Ratyńskiej. 

24. Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Danielowi Bugdolowi. 

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Danielowi Bugdolowi. 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Pawłowi Dembniakowi. 

28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Dembniakowi. 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu. 

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu. 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Pawłowi Drzeżdżonowi. 
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32. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdżonowi. 

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Mateuszowi Pukasowi. 

34. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi. 

35. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium 

sportowego Agnieszce Ostrowskiej. 

36. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Agnieszce Ostrowskiej. 

37. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej 

wartości oraz zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń. 

38. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Gminy Racibórz na pokrycie 50% kosztów remontu dachu  

w obiekcie przy ul. Sempołowskiej 5. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

40. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/388/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. 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 Oddziału 

Dermatologicznego.  

41. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/389/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. 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. 

42. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 01.03.2010r. 

43. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 03.03.2010r. 

 


