
PROTOKÓŁ  NR 162/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 30 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  161/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 16.03.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  30.03.2010r.  w  tut.  Starostwie  odbyło  się  jedno  

z  cyklicznych  spotkań  dotyczących  budowy  suchego  zbiornika  przeciwpowodziowego 

Racibórz Dolny na rzece Odrze. Organizatorem spotkania był Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej  w Gliwicach  a  podczas  jego  trwania  zaprezentowano  stan  zaawansowania  prac  

przy  realizacji  inwestycji.  W  spotkaniu  uczestniczyli  m.in.  Wojewoda  Dolnośląski  

Rafał Jurkowlaniec, pełnomocnik rządu ds. „Programu dla Odry – 2006”, Prezes Krajowego 

Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Leszek  Karwowski,  przedstawiciele:  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego,  Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Ad. 1

Protokół  Nr  161/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  16.03.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił nową wersję projektu 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 3 do protokołu. 

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.  dotyczących  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

Starosta  zaprezentował  nową  wersję  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody 

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

i upowszechniania kultury.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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 zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i przyznawania 

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

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w  roku  2010 został  skierowany  do  Powiatowej  Społecznej  Rady  Do  Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych  w  celu  zaopiniowania.  Na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2010r.  Rada 

Społeczna podjęła uchwałę nr 12/XI/2010, w której proponuje:

1) zmniejszenie  o  kwotę  20 000,00 zł  środków  przeznaczonych  na  realizację  zadania 

1b) – środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  lub  rolniczej,  wniesienie  wkładu 

do spółdzielni socjalnej, 

2) zwiększenie  o  kwotę  20 000,00 zł  środków przeznaczonych  na  realizację  zadania  2d) 

–  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne, 

i  środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów.                   

oraz wyraża pozytywną opinię o podziale pozostałych środków PFRON.

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,  uwzględniający w/w zmiany zgłoszone  przez  Powiatową Społeczną  Radę  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010, uwzględniającą 

propozycje zgłoszone przez Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu,  ujęte  w Uchwale  nr  12/XI/2010  z  dnia  25.03.2010r.  oraz  postanowił  o  jej 

przekazaniu wraz z w/w Uchwałą na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

Jednocześnie  Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  wystąpi  do  Przewodniczącego 

Rady z prośbą o wycofanie z porządku obrad omawianych projektów uchwał przekazanych 

pismem  nr  OR.  0714-10/10  z  dnia  16.03.2010r.  i  wprowadzenie  nowych  wersji 

przedmiotowych uchwał. 
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Ad. 3

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 7 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

służbowych  kart  płatniczych  używanych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu  

oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu.

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach 

publicznych  stanowi,  iż  zarząd  jednostki  samorządu  terytorialnego  określa  szczegółowe 

zasady,  sposób  i  tryb  przyznawania  i  korzystania  ze  służbowych  kart  płatniczych  przy 

dokonywaniu  wydatków  z  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  innych 

samorządowych  jednostek  organizacyjnych  i  osób  prawnych,  a  także  zasady  rozliczania 

płatności  dokonywanych  przy  ich  wykorzystaniu,  z  uwzględnieniem  konieczności 

zapewnienia  prawidłowości  i  gospodarności  dokonywania  wydatków.  W  związku  

z  powyższym  zachodzi  konieczność  określenia  zasad,  sposobu  i  trybu  przyznawania  

i  korzystania  ze  służbowych  kart  płatniczych  w  tut.  Starostwie,  a  także  w  pozostałych 

jednostkach  organizacyjnych  Powiatu  Raciborskiego  oraz  zasad  rozliczania  płatności 

dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  służbowych  kart  płatniczych 

używanych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu  oraz  pozostałych  jednostkach 

organizacyjnych powiatu.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  usunięcie  4  sztuk  drzew  przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu.
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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 wyrażenia zgody na usunięcie 4 sztuk 

drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

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

Ad. 4

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Krzanowic (nr PP. 7320/1/03/10 z dnia 05.03.2010r.) o uzgodnienie 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego 

drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  teren  byłego  drogowego  przejścia 

granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice, przedłożony przez Burmistrza Krzanowic  

w dniu 10.03.2010r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne  postanowienie.  Kserokopia  postanowienia  stanowi  załącznik  nr  14  

do protokołu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Krzanowic (nr PP. 7320/5/03/10 z dnia 16.03.2010r.) o uzgodnienie 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice 

dla terenów rolniczych.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  uzgodnił  projekt  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice dla terenów rolniczych, przedłożony 

przez  Burmistrza  Krzanowic  w  dniu  19.03.2010r.,  w  zakresie  zgodności  z  zadaniami 

samorządowymi  powiatu,  podejmując  stosowne  postanowienie.  Kserokopia  postanowienia 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych 

w 2010 roku.

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

Starosta poinformował, iż wystąpiono do Konsultanta Wojewódzkiego ds. urologii z prośbą 

o wyrażenie opinii dotyczącej zasadności kontynuowania badań PSA oraz z pytaniem jaka 

grupa wiekowa jest optymalna do przeprowadzenia tego typu badań.  

W odpowiedzi Konsultant poparł prowadzenie badań. Stwierdził, iż najbardziej odpowiednim 

do przeprowadzenia badań jest wiek powyżej 50 roku życia. Ponadto Konsultant wskazał, 

że badanie powinno być połączone z wizytą u urologa, który dokonałby analizy wyników 

oraz ustalił czy nie należy rozszerzyć diagnostyki. 

Ponadto jak informuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych do dnia dzisiejszego swój 

akces na piśmie, do szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV, potwierdziła tylko 

Gmina  Nędza,  oświadczając,  że  w  budżecie  gminy  ma  zarezerwowane  środki  i  jest 

zainteresowana  kontynuacją  szczepień  w  latach  kolejnych.  Nawiązując  do  karty 

informacyjnej  z  dnia  04.01.2010r.,  w której  zaproponowano,  aby dotychczas  realizowane 

badania przesiewowe kontynuować w formie programów zdrowotnych Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych podkreśla, iż opracowanie programu zdrowotnego i jego zaopiniowanie 

przez  Agencję  Technologii  Medycznych  jest  czasochłonne.  W  związku  z  powyższym 

proponuje,  aby  Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  prowadzenie  badań  w  dotychczasowej 

formie,  tj.  dotacji  celowej  dla  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  realizację  zadań  

w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zapoznał się z informacją Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie urologii w sprawie 

wykonywania badań PSA dla mężczyzn powyżej 50 roku życia, 

2. postanowił,  iż decyzja co do realizacji  programu szczepień przeciwko HPV wspólnie  

z  Gminami  Powiatu  Raciborskiego  zostanie  podjęta  po  spotkaniu  z  szefami  Gmin  

w dniu 31.03.2010r., 

3. wyraził zgodę na prowadzenie badań przesiewowych w 2010r. w dotychczasowej formie, 

tj. dotacji celowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. planu finansowego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 2010 rok.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił  o  przekazaniu  planu  finansowego  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  2010r.  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  

celem analizy. 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat 

za  okres  od  01.01.2010r.  do  31.01.2010r.,  bilansu  na  dzień  31.01.2010r.,  opisu  sytuacji 

finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec stycznia 

2010r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień 

31.01.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  rachunkiem  zysków  i  strat  za  okres  

od 01.01.2010r. do 31.01.2010r., bilansem na dzień 31.01.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  stycznia  2010r., 

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  31.01.2010r., 

przychodami  i  kosztami  oddziałów  i  poradni,  postanawiając  o  prowadzeniu  dalszego 

comiesięcznego monitorowania sytuacji  finansowej Szpitala.  Jednocześnie Zarząd polecił,  

aby Dyrektor Szpitala przy omawianiu rachunku zysków i strat za kolejny miesiąc wyjaśnił 

na  jakich  stanowiskach  zostały  zatrudnione  osoby  w  ramach  zwiększenia  zatrudnienia 

personelu  w  grupie  „inny  wyższy”  o  10,53  etaty.  O  powyższym  Dyrektora  Szpitala 

poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

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 20 do protokołu.

Ponadto Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, które stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 

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

finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu,  Starostwa  Powiatowego  w Raciborzu.  Ponadto  zapoznał  się  z  przekazaną  

przez Skarbnika Powiatu informacją dot. zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu na 2010r.
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Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Utwardzenie  terenu  

wraz  z  wykonaniem kanalizacji  deszczowej,  oraz  fragmentu  kanalizacji  sanitarnej,  przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego  przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót  dodatkowych na zadaniu: 

„Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oraz fragmentu kanalizacji 

sanitarnej,  przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei  4  w Raciborzu”  

do kwoty 17 594,28 zł (brutto). Płatne z działu 750, rozdziału 75020, § 6050, poz. WPI 10.

Starosta omówił:

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

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  w  dniu  22.03.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 23 do protokołu, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24.03.2010r., 

które stanowią załącznik nr 24 do protokołu, 

3. wnioski  z  posiedzenia Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska w dniu 24.03.2010r., 

które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 1 udzielił Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.03.2010r., które stanowią 

załącznik nr 26 do protokołu. Jak dodał Starosta uwagi zgłoszone we wniosku nr 2 zostały 

ujęte  w  nowej  wersji  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody 

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

artystycznej i upowszechniania kultury.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  01.04.2010r.  o  godz.  13.00  odbędzie  się  posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego poświęcone omówieniu wykonania budżetu 

Powiatu za 2009r. (w/w informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu).

Skarbnik Powiatu poinformowała,  iż Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej w Gliwicach 

pismem  nr  BWP5195/Zb/801/10  z  dnia  18.03.2010r.  wystąpił  z  prośbą  o  wycofanie 

nałożonego  obciążenia  odsetkowego  Notą  księgową  nr  10/10  w  kwocie  72,19  zł  

za  nieterminową  zapłatę  należności  za  prowadzenie  postępowań  wywłaszczeniowych  
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na  potrzeby  zbiornika  przeciwpowodziowego  Racibórz  Dolny.  Jak  poinformowano 

opóźnienie płatności nie  wynikało z bezpośredniej  winy RZGW Gliwice,  a spowodowane 

było  brakiem  jakichkolwiek  środków  pieniężnych  na  rachunku  bankowym  w  momencie 

otrzymania not księgowych z tut. Starostwa, które wpłynęły do jednostki pod koniec 2009r. 

Na wniosek Skarbnika Powiatu,  Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o odstąpieniu  

od naliczenia odsetek w kwocie 72,19 zł za nieterminową zapłatę należności za prowadzenie 

postępowań  wywłaszczeniowych  na  potrzeby  zbiornika  przeciwpowodziowego  Racibórz 

Dolny,  mając  na  względzie,  iż  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Gliwicach 

realizujący  inwestycję  jest  państwową  jednostką  budżetową  oraz  fakt,  iż  w  momencie 

otrzymania not księgowych ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu nie dysponował żadną 

kwotą na rachunku bankowym, z której mógłby dokonać zapłaty.

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1. Uchwały Nr XL/394/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  wniosku  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  zasad  współpracy  Starostwa 

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

2. Uchwały Nr XLI/395/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r.  w sprawie 

rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Raciborzu.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 28 

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 XLI/396/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia 

statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLI/397/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

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

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

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLI/398/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. 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”.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

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

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLI/400/2010 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  w sprawie  dokonania 

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

inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  przekazać  załącznik  nr  1  

do Programu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego na lata 2010 – 2014 Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Raciborzu, 

2. polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przekazać  załącznik  nr  2  

do  Programu  inwestycyjnego  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2010  –  2014  szkołom  

i placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 30.03.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.03.2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty  Raciborskiego  

„Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 

kultury.

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

6. 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.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie służbowych kart płatniczych 

używanych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu  oraz  pozostałych  jednostkach 

organizacyjnych powiatu.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  służbowych  kart  płatniczych 

używanych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu  oraz  pozostałych  jednostkach 

organizacyjnych powiatu.

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

4  sztuk  drzew  przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  usunięcie  

4  sztuk  drzew  przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Burmistrza 

Krzanowic (nr PP. 7320/1/03/10 z dnia 05.03.2010r.) o uzgodnienie projektu miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego drogowego przejścia 

granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice.

14. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718B/II/3/3/10  

z dnia 30.03.2010r. 

15. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Burmistrza 

Krzanowic  (nr  PP.  7320/5/03/10  z  dnia  16.03.2010r.)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Krzanowice  dla  terenów 

rolniczych.

16. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718B/II/4/3/10  

z dnia 30.03.2010r. 

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych w 2010 roku.

18. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  planu  finansowego  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na 2010 rok.

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

od 01.01.2010r. do 31.01.2010r., bilansu na dzień 31.01.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala  Rejonowego w Raciborzu na koniec  stycznia 2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.01.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

21. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

na 2010r. 

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

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Utwardzenie  terenu  wraz  z  wykonaniem kanalizacji 

deszczowej,  oraz  fragmentu  kanalizacji  sanitarnej,  przed  budynkiem  Starostwa 

Powiatowego  przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu”.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 22.03.2010r.

24. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24.03.2010r.

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24.03.2010r.

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.03.2010r.

27. Informacja  nt.  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  (pismo  nr  BR.  0058-7/2/10  

z dnia 29.03.2010r.). 

28. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 
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1) Uchwały Nr XL/394/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie 

rozpatrzenia  wniosku  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  zasad  współpracy  Starostwa 

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

2) Uchwały Nr XLI/395/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r.  w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

29. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLI/396/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLI/397/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

31. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr  XLI/398/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  09.03.2010r.  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”.

32. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLI/400/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 09.03.2010r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.
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