
PROTOKÓŁ  NR 161/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 16 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:

1. Wizja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  160/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.03.2010r. 

3. Informacja  Dyrektora  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  nt.  wydatków 

dochodów własnych (środków pozabudżetowych).

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

od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., bilansu na dzień 30.12.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.12.2009r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

5. Program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2010 – 2014. 

6. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

8. Sprawy różne.

9. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. 1

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego będąc na wizji w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Raciborzu zapoznali  się  z  organizacją  pracy po przeniesieniu  siedziby z  Pl.  Okrzei  4  

na ul.  Klasztorną 6.  Dyrektor  PUP w Raciborzu Edmund Stefaniak przedstawił  problemy 

dotyczące  bieżącej  działalności  Urzędu.  Ponadto,  Dyrektor  wstępnie  omówił  wniosek 

Starosty  Raciborskiego  do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie 

dofinansowania  kosztów  utworzenia  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

Ad. 2  

Protokół  Nr  160/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  09.03.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Starosta poinformował, iż Członkowie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zgłosili 

uwagę  aby  uszczegółowić  zapisy  ze  wspólnego  posiedzenia.  W  związku  z  powyższym 

zapoznał  zebranych  ze  zmianami  w  w/w  protokole.  Przedmiotowy  protokół  przyjęto  

i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3

Starosta przywitał obecnego na posiedzeniu Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w  Raciborzu  p.  Andrzeja  Brzenczkę  i  poprosił  o  omówienie  informacji  nt.  wydatków 

dochodów własnych (środków pozabudżetowych) za rok 2009r.

Dyrektor  A.  Brzenczka poinformował,  iż  dochody własne (środki  pozabudżetowe) zostały 

przede  wszystkim  wydane  na  zakup  narzędzi,  materiałów,  pomocy  dydaktycznych 

potrzebnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP oraz w szkołach dla dorosłych, 

jak  również  na  bieżące  utrzymanie  placówki  (zakup  środków  czystości,  materiały 

administracyjno-biurowe,  sprzęt  gospodarczy,  paliwo,  usługi  pocztowe  itp.).  Ponadto, 

Dyrektor stwierdził,  iż w bieżącym roku z dochodów własnych planuje zakup samochodu 

osobowego przystosowanego do nauki jazdy. Starosta podkreślił, iż zauważalna jest poprawa 

sytuacji finansowej tejże jednostki, jednakże temat zostanie ponownie omówiony na jednym 

z posiedzeń Zarządu Powiatu w m-cu wrześniu br.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., bilansu na dzień 30.12.2009r., opisu sytuacji 

finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień 

30.12.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Rejonowego  w  Raciborzu  Ryszard  Rudnik.  Z  przedstawionego  zestawienia  kosztów  

i  przychodów  wynika,  iż  na  koniec  grudnia  zakład  zanotował  stratę  w  wysokości 

9 148 501,80 zł  jest  to  wielkość  o  412 415,33  zł  wyższa od  straty  na  koniec  listopada 

bieżącego  roku  wynoszącej  8 736 086,47 zł  oraz  o  6 982 689,49 zł  wyższa  od  zysku  

w  analogicznym  okresie  ubiegłego  roku,  wynoszącego  660 994,25 zł.  Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 5 805 066,26 zł zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 

3 343 435,54 zł.  W okresie  dwunastu  miesięcy  roku  zobowiązania  ogółem,  w  stosunku  

do  zobowiązań  na  dzień  31.12.2008 r.,  wzrosły o  kwotę  3 381 433,00 zł  i  na  dzień 

31.12.2009 r.  wynosiły  12 834 812,00 zł.  W stosunku  do  stanu  na  dzień  30  listopada  br. 

zobowiązania zmalały o kwotę  407 706,00 zł.  Zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 

161 714,00 zł  do  wartości  2 122 167,00 zł,  zobowiązania  niewymagalne  zmalały  o  kwotę 

407 706,00 zł do wartości  10 712 645,00 zł. 

Analizując wykonanie kontraktu przez poszczególne oddziały można zauważyć, iż kontraktu 

w wielkości przypadającej na koniec listopada nie wykonano w specjalnościach „geriatria-

hospitalizacja”, „neonatologia-hospitalizacja N20, N24, N25” „położnictwo i ginekologia   - 

hospitalizacja  –  N01,  N10”,  „otolaryngologia-hospitalizacja”.  Najniższe  wykonanie 

występuje  w  „geriatria-hospitalizacja”.  Dyrektor  wyjaśnił,  iż  spowodowane  było  

to problemami kadrowymi na tym oddziale. W przypadku poradni kontraktu nie wykonała 

poradnia diabetologii, kardiologii, okulistyki. 

Członek Zarządu Brygida Abrahamczyk zapytała Dyrektora, czy w ostatnim okresie wpłynęły 

skargi  na  funkcjonowanie  oddziału  ginekologiczno-położniczego.  Dyrektor  wyjaśnił,  

iż w tym roku nie odnotowano skarg pacjentów na ten oddział. Oddział działa bez zarzutu, 

a z ankiet satysfakcji pacjentów nie wynika, aby były jakiekolwiek problemy na oddziale. 

Wicestarosta  Andrzej  Chroboczek  zapytał  ile  wypełnionych  ankiet  pacjentów  wraca  

do  dyrekcji  szpitala.  Dyrektor  stwierdził,  że  jedynie  10%  pacjentów  oddaje  wypełnione 

ankiety. 
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Dyrektor poinformował, iż używany do badań profilaktycznych mamograf wymaga wymiany. 

Koszt  zakupu  nowego  urządzenia  wynosi  ok.  1,5  mln  zł.  Po  dyskusji  zaproponowano  

by rozważyć możliwość kupienia tych usług od podmiotu zewnętrznego, który zainstalowałby 

mamograf w naszym szpitalu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., bilansu 

na  dzień  30.12.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2009r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.12.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni 

postanawiając o dalszym comiesięcznym monitorowaniu sytuacji finansowej Szpitala. 

Ad. 5

Starosta przedstawił Program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014.

W/w program stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  Program  inwestycyjny  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2010-2014 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.03.2010r.

Ad. 6

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2009 rok.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

raciborskiego za 2009 rok. Postanowił o przekazaniu projektu uchwały na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowaną  w  dniu  30.03.2010r.  wraz  ze  sprawozdaniami  szefów  służb, 

inspekcji i straży działających na terenie powiatu raciborskiego.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  
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na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze  ponadgminnym  w  zakresie  edukacji 

ekologicznej.

W/w projekt uchwały 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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w dniu 30.03.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, w formie dotacji celowej dla Gminy Racibórz z budżetu Powiatu Raciborskiego.

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 udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Gminy 

Racibórz  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

W/w projekt stanowi załącznik nr 9 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 30.03.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej ustanowienia i przyznania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD  …”  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej  i  upowszechniania  kultury. 

Zmiany zaproponowali członkowie Kapituły po 2-letnich doświadczeniach.

W/w projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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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 zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i przyznania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej  i  upowszechniania kultury oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rodzaju,  warunków  i  sposobu  przyznawania  świadczeń  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  

dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej,  będących  pracownikami,  emerytami  

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

Raciborski.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno-użytkowego  Szpitala  Miejskiego  

w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

W/w projekt stanowi załącznik nr 12 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 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno-

użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.
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W/w projekt stanowi załącznik nr 13 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 30.03.2010r. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku Starosty 

Raciborskiego  do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  dofinansowania 

kosztów  utworzenia  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  

w Raciborzu.

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

Wicestarosta  wyjaśnił,  iż  zgodnie z art. 9b ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o  promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia 

się  centra  aktywizacji  zawodowej  (CAZ),  będące  wyspecjalizowanymi  komórkami 

organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku 

pracy oraz instrumentów rynku pracy. Tworzenie CAZ-ów powinno być finansowane przez 

starostów ze środków własnych, jednakże w noweli wprowadzającej  te formy działalności 

przewidziano możliwość dofinansowania tych działań z rezerwy celowej Funduszu Pracy  

w  latach  2009 – 2010,  w  ramach  której  na  rok  2009  zabezpieczono  kwotę  50  mln  zł. 

Przedsięwzięcia te, mogą być dofinansowane do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie 

więcej  niż  80-krotność  przeciętnego  wynagrodzenia  obowiązującego  w  kwartale 

bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Dofinansowanie odbywa się na wniosek 

starosty zaopiniowany przez radę powiatu.  Starosta  poinformował,  iż w dniu 25.08.2009r. 

Rada  Powiatu  Raciborskiego  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/345/2009  w  sprawie 

zaopiniowania  wniosku  Starosty  Raciborskiego  o  dofinansowanie  kosztów  utworzenia 

Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  ramach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu.  

Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, a dotacja została przekazana na konto PUP w Raciborzu. W kolejnym wniosku 

został  ujęty  minimalny  zakres  robót  niezbędnych  do  rozpoczęcia  działalności  CAZ,  

po przeprowadzce PUP do budynku przy ul.  Klasztornej  6  w Raciborzu.  Zarząd Powiatu 

przeanalizował  poszczególne  pozycje  wydatków  i  uznał,  iż  z  uwagi  na  poziom kosztów 

należy ponownie przeanalizować zakres proponowanych zakupów wyposażenia. 
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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 zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie 

kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy 

w  Raciborzu  przy  ul.  Klasztornej  6  uwzględniający  zmianę  dotyczącą  wysokość  wkładu 

własnego nie przekraczającego kwoty 20.500zł oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu w dniu 30.03.2010r. 

Po zmianie w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 7

Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do podpisania umowy 

z  Wojewodą  Śląskim  o  dofinansowanie  ze  środków  budżetu  państwa  zakupu  pomocy 

dydaktycznych  do  miejsc  zabaw  w  szkołach,  w  ramach  programu  rządowego  „Radosna 

Szkoła” oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych  w  Raciborzu  upoważnienia  do  podpisania  umowy  z  Wojewodą  Śląskim  

o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 

zabaw w szkołach, w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” oraz do rozliczenia 

otrzymanej dotacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  do  składania  w  imieniu  Powiatu 

Raciborskiego  oświadczeń  woli  w  sprawach  związanych  z  usuwaniem  drzew  z  terenów 

stanowiących drogi powiatowe. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli 

w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących drogi powiatowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 8

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

sposobu sporządzania raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane 

rozwiązanie. Przedmiotowe raporty w formie tabelarycznej będą przedstawiane Zarządowi  

do końca każdego miesiąca przypadającego po okresie badanym począwszy od m-ca marca 

br.

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 25 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.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia liczby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję,  iż  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  w  dniu  13.04.2010r. 

zostanie  szczegółowo  omówiona  kwestia  dotycząca  zwiększenia  liczby  uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu. W związku z powyższym na posiedzenie zostanie 

zaproszony  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Raciborzu,  Kierownik 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

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

sportowych i kulturalnych na 2010r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  planem  imprez  sportowych  i  kulturalnych  na  2010r.  

oraz polecił ich bieżącą realizację.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  rozpoznania  możliwości  zorganizowania  i  sfinansowania  z  funduszy  zewnętrznych 

budowy basenu dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

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

Starosta poinformował, iż istnieje możliwość dofinansowania 50% kosztów budowy basenu 

dla  uczniów  uczęszczających  do  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  ze  środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  ramach  Samorządu 

Województwa Śląskiego na postawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776  

z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 06.08.2004r. w sprawie 

określenia  zadań  samorządu  województwa,  które  mogą  być  dofinansowane  ze  środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek w przedmiotowej 

sprawie należałoby złożyć w terminie do 30.11.210r.

Zarząd  Powiatu  polecił  inspektorowi  ds.  sportu  w  Referacie  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

przygotować informację o dostępnych na rynku ofertach w tym zakresie.   
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Starosta  omówił  interpelacje  zgłoszone na  XLI  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia 

09.03.2010r., które stanowią załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielił  odpowiedzi  

na interpelację nr 1 tiret 1. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. Ponadto, polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów, aby udzielił odpowiedzi na interpelację nr 1 

tiret 2 oraz interpelację nr 2. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.

Ad. 9

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

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

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XL/393/2010  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialnym za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 29 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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XL/399/2010  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialnym za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

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

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 16.03.2010r.

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.03.2010r.

3. Informacja  Dyrektora  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  nt.  wydatków 

dochodów własnych (środków pozabudżetowych).

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

od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., bilansu na dzień 30.12.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.12.2009r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

5. Program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014.

6. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2009 rok.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z  budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

w formie dotacji celowej dla Gminy Racibórz z budżetu Powiatu Raciborskiego.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

10. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

ustanowienia i przyznania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rodzaju, warunków 

i  sposobu  przyznawania  świadczeń  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli 

korzystających  z  opieki  zdrowotnej,  będących  pracownikami,  emerytami  i  rencistami 

szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat 

Raciborski.

12. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

zatwierdzenia  programu  funkcjonalno-użytkowego  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu  

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

13. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.
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14. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku Starosty Raciborskiego  

do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  dofinansowania  kosztów 

utworzenia  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy

w Raciborzu.

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty 

Raciborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej  

w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania 

rocznego  z  wykonania  budżetu  Powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009r.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z  wykonania  budżetu  Powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za 2009r.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  upoważnienia  do  podpisania  umowy  

z  Wojewodą  Śląskim o  dofinansowanie  ze  środków budżetu  państwa zakupu  pomocy 

dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, w ramach programu rządowego „Radosna 

Szkoła” oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi  Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do podpisania umowy z Wojewodą Śląskim 

o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 

zabaw  w  szkołach,  w  ramach  programu  rządowego  „Radosna  Szkoła”  

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego 

oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących 

drogi powiatowe. 

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego 
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oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących 

drogi powiatowe. 

24. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  sposobu  sporządzania 

raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. planu imprez sportowych  

i kulturalnych na 2010r.

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

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  rozpoznania  możliwości 

zorganizowania i sfinansowania z funduszy zewnętrznych budowy basenu dla uczniów 

uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

28. Interpelacje zgłoszone na XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r

29. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XL/393/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

30. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XL/399/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.
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