
PROTOKÓŁ  NR 163/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 13 kwietnia 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. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zwiększenia  liczby uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu. 

2. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu nt. realizacji zadań. 

3. Informacja Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu nt. realizacji zadań. 

4. Przyjęcie  Protokołu  Nr  162/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.03.2010r. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy różne.

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Na  wstępie  Starosta  przywitał  na  posiedzeniu:  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w  Raciborzu  Halinę  Sachę  oraz  Kierownika  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  

Franciszka  Mandrysza.  Przypomniał,  iż  wizyta  związana  jest  z  prośbą  Dyrektora  

o  zwiększenie  liczby  uczestników  Warsztatu  z  65  uczestników  do  70  osób  

(karta  informacyjna  Referatu Spraw Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3  

do protokołu). 
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Kierownik Franciszek Mandrysz poinformował, iż w chwili obecnej na przyjęcie do WTZ 

oczekuje 12 dzieci posiadających orzeczenie kierujące do Warsztatów. W ramach zwiększenia 

liczby  uczestników  powstałaby  pracownia  „biuro  uczestników”.  Biuro  spełniałoby  rolę 

recepcji,  centrali  telefonicznej,  punktu  informacji.  Opiekę  nad  biurem  uczestnika 

sprawowałaby  pielęgniarka,  która  posiada  kwalifikacje  uprawniające  

do prowadzenia terapii zajęciowej. 

Obecna  na  posiedzeniu  Inspektor  w  Referacie  Spraw  Społecznych  Joanna  Koczwara  

–  Kozłowska  poinformowała,  iż  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  1  uczestnika  WTZ  

PFRON  przeznacza  miesięcznie  1 233,00 zł,  a  Powiat  137,00 zł.  Zwiększenie  liczby 

uczestników WTZ o 5 osób wymaga zwiększenia środków PFRON na działalność WTZ  

o 6 165,00 zł miesięcznie. Środki te należy zabezpieczyć z puli środków otrzymanych przez 

Powiat,  zgodnie  z  algorytmem,  na  dany rok.  Powiat  powiadamia  PFRON o  zwiększeniu 

liczby  uczestników  WTZ  poprzez  ujęcie  tego  faktu  w  odpowiednim  sprawozdaniu 

kwartalnym.  W kolejnym roku budżetowym PFRON zwiększa  pulę  środków na  pokrycie 

kosztów  działalności  WTZ.  Zwiększenie  liczby  uczestników  WTZ  o  5  osób  powoduje 

zwiększenie wkładu własnego powiatu o 685,00 zł  miesięcznie.  Łącznie miesięczny koszt 

zwiększenia liczby uczestników WTZ o 5 osób wynosi 6 850,00 zł.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  kartą  informacyjną  dot.  zwiększenia 

liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu popiera inicjatywę utworzenia 

kolejnego warsztatu w ramach Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Raciborzu, lecz ostateczną 

decyzję  uzależnia  od  pozyskania  środków  PFRON  na  ten  cel.  W  tym  celu  polecił 

Kierownikowi Referatu  Spraw Społecznych wystąpić do Zarządu PFRON w Warszawie.  

O powyższym działaniach w/w Kierownik poinformuje również Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Raciborzu. 

Ad. 4

Protokół  Nr  161/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  30.03.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  
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na  2010r.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.04.2010r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu  Raciborskiego  

za  2009  rok  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.04.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu postępowania 

o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji,  sposobu jej  rozliczania 

oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  przez  podmioty  nie  zaliczane  

do sektora finansów publicznych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27.04.2010r. 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska.

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

Starosta poinformował, iż składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie funkcjonuje  

od  1998r.  i  obsługuje  mieszkańców  gmin  Krzyżanowice  i  Krzanowice.  Zgodnie  

z zatwierdzonym projektem budowlanym docelowo składowisko będzie składało się z sześciu 

kwater. Do chwili obecnej wykonano 3 kwatery, których pojemność jest na wyczerpaniu.  

W związku  z  powyższym Gmina  Krzyżanowice  zaplanowała  rozpoczęcie  w  b.r.  budowy 

czwartej  kwatery.  Szacowany całkowity koszt  rozbudowy składowiska  o  czwartą  kwaterę 

wynosi 3.000.000 zł z czego na 2010r. zaplanowano wydatkowanie 1.000.000 zł. Mając na 
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względzie  ponadgminny charakter  składowiska  oraz  zgodność  przedsięwzięcia  z  zapisami 

Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego, 

Referat  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa proponuje  udzielić  Gminie 

Krzyżanowice dotacji celowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie ochrony środowiska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  dniu  27.04.2010r.  Jednocześnie  mając  na  względzie  koszt  rozbudowy 

składowiska Zarząd przewiduje możliwość zwiększenia dotacji  o 100.000 zł w przypadku 

pojawienia się „wolnych” środków finansowych.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Gminy Krzyżanowice z budżetu Powiatu 

Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Gmina Krzyżanowice przy współudziale środków zewnętrznych 

zamierza  zrealizować zadanie  pn.  „Przebudowa drogi  gminnej  na  Urbanek łączącej  drogi 

powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie”. Planowany koszt 

zadania wg wniosku o przyznanie dotacji wynosi 2.883.250,00 zł. W związku z powyższym 

planowane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 25.000,00 zł dla Gminy Krzyżanowice na realizację w/w zadania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 

Krzyżanowice z budżetu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.04.2010r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej  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 9 do protokołu. 
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Starosta  przypomniał,  iż  na  sesji  w  dniu  09.03.2010r.  Rada  podjęła  uchwałę  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”.  Aktualnie  zachodzi 

konieczność  zmiany  brzmienia  §  3  w/w  uchwały.  Zgodnie  z  proponowaną  zmianą  

na  realizację  w/w  zadań  przeznacza  się  kwotę  180.000,00  zł,  która  zostanie  przekazana 

Gminie Krzanowice w formie dotacji celowej. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  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 27.04.2010r. 

Ad. 6

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 10 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta poinformował, iż Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu zwrócił się 

z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  wykorzystanie  herbu  Powiatu  Raciborskiego  w  formie 

proporczyka.  Przedstawił również projekt  proporczyka,  jaki będzie wykorzystywany jeżeli 

Zarząd  Powiatu  wyrazi  na  to  zgodę.  Przedstawiony  projekt  jest  zgodny  ze  wzorem 

określonym  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego  w  uchwale  nr  VII/102/2003  

z dnia 29.04.2003r. Wykorzystanie proporczyka z herbem Powiatu Raciborskiego przyczyni 

się  do  promocji  powiatu  zarówno  wśród  jego  uczniów  jak  i  gości  oraz  przedstawicieli 

zagranicznych partnerów placówki. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Starosta zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  promocji  i  ochrony  zdrowia,  

pn.  „Psychologiczna  opieka  nad  chorym,  rodziną  pacjenta  w czasie  choroby i  w okresie 

żałoby oraz  nad  zespołem pracowników Hospicjum”.  Zadanie  to  może  być realizowane  

w terminie od 01.06.2010r. do 31.12.2010r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  promocji  i  ochrony 

zdrowia.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Jednocześnie  Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  sprawdził  

czy są możliwości prawne, aby w/w zadanie zostało:

1. powierzone  do  realizacji  organizacji  pozarządowej  działającej  w  obszarze  ochrony 

zdrowia na okres 3 lat, 

2. przyjęte jako „stałe”, dofinansowywane z budżetu Powiatu Raciborskiego.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Starosta  przypomniał,  iż  w  2005r.  Powiat  Raciborski  zawarł  umowę  ze  Zgromadzeniem 

Córek  Maryi  Wspomożycielki  (Siostry  Salezjanki)  z  siedzibą  władz  inspektorialnych  

w  Łomiankach  na  prowadzenie  w  Pogrzebieniu  wielofunkcyjnej  placówki  opiekuńczo  

– wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. Umowa ta wygasa z mocy prawa 

w dniu  31.08.2010r.  Ponieważ  Powiat  nie  dysponuje  odpowiednią  kadrą  oraz  obiektem  
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do  realizacji  w/w  zadania  najbardziej  racjonalnym  rozwiązaniem  jest  powierzenie  jego 

realizacji organizacji pozarządowej, działającej w obszarze pomocy społecznej, wyłonionej  

w  drodze  konkursu.  Zadanie  to  będzie  realizowane  w  terminie  od  01.09.2010r.  

do 31.08.2015r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na usunięcie 2 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

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

Starosta poinformował, iż Dyrektor ZSO Nr 2 w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku topola ze względu na fakt,  iż stwarzają one 

zagrożenie dla bezpieczeństwa młodzieży szkoły i osób postronnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 sztuk 

drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  zwolnienia  

z  odpłatności  za  wyżywienie  wychowanków  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu

Starosta przekazał, iż w § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z  dnia  07.03.2005r.  w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, 

poz. 467 z późn. zm.) określono zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci  

w placówkach. Równocześnie określono, iż organy prowadzące mogą zwalniać częściowo  

lub całkowicie z tych odpłatności. 

Prośba Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach w kwestii zwolnienia 

wskazanych  w  załączniku  do  uchwały  wychowanków  z  odpłatności  za  wyżywienie  
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w  Ośrodku  podyktowana  jest  trudną  sytuacją  rodziców,  opiekunów  prawnych  dzieci  

i młodzieży przebywającej w placówce oraz innymi przypadkami losowymi. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

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

Ad. 7

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot.  wniosku Wójta  Gminy Krzyżanowice (nr  GP-G-7321-3-1/10)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  w  całości  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy Krzyżanowice,  przedłożony przez  Wójta  Gminy 

Krzyżanowice  w  dniu  02.04.2010r.,  w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządowymi 

powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Kserokopia postanowienia stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  przedłużenia  powierzenia  stanowisk  dyrektorów  Młodzieżowego  Domu  Kultury  

w Raciborzu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

wystosować pisma do  Rady Pedagogicznej  Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie pracy 

obecnych dyrektorów, a następnie przygotowanie wniosków uzgodnieniowych do Delegatury 

Kuratorium  Oświaty  w  Rybniku  celem  przedłużenia  powierzenia  funkcji  dyrektora  

Pani Elżbiecie Biskup oraz Pani Danucie Hryniewicz na kolejne 5 lat, tj. od 01.09.2010r.  

do 31.08.2015r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynków Zespołu 

Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  obecny  na  posiedzeniu  Kierownik 

Referatu  Inwestycji  i  Remontów  Roman  Peikert.  W  trakcie  omawiania  w/w  karty 

informacyjnej  Członkowie  Zarządu zwrócili  uwagę  na roboty dodatkowe ujęte  w pkt  7,  

a  dotyczące  wykonania  listew z  blachy ocynkowanej  na  wywinięciach  papy na  ścianach 

kominów. 

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

„Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy  ul.  Królewskiej  19  

w  Raciborzu”  za  wyjątkiem  tych,  które  zostały  ujęte  w  pkt  7  w/w  karty.  W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  i  Remontów sprawdzić zasadność 

wykonania  listew  z  blachy  ocynkowanej  na  wywinięciach  papy  na  ścianach  kominów  

i o powyższym poinformować Zarząd. 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na  wykonanie  i  zapłatę  za  roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  na  zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej za Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku 

Słodowni „B”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji  projektowej  na zadaniu:  „Utworzenie  Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej za Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja 

Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” do kwoty 463 724,59 zł (brutto).  

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6050, poz. WPI 7. Jednocześnie Zarząd zaakceptował 

propozycję,  aby  w  przypadku  uzyskania  zgody  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na  ujęcie  

w  koszcie  kwalifikowanym  kwoty  215 990,72  zł  (brutto),  docelowy  podział  środków 

przedstawiał się następująco: 

1. środki  własne  powiatu  z  §  6050:  247 733,87  zł  (brutto)  +  32 960,18  zł  (brutto)  

= 280 694,05 zł (brutto),

2. środki unijne z § 6058: 183 030,54 zł. (brutto). 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot.  zwiększenia  planu  wydatków Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  związku  

z planowanymi remontami bieżącymi budynku przy ul. Klasztornej 6.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Starosta  przekazał,  iż  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  zwrócił  się  

do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o zwiększenie budżetu o 12 743,18 zł w związku 

z planowanymi remontami bieżącymi w nowej siedzibie. Środki te mają zostać przeznaczone 

na:

1. malowanie holów i korytarzy na parterze i piętrze,

2. wymianę pokrycia podłóg w pomieszczeniach biurowych (ułożenie wykładzin PCV),

3. usunięcie zacieków powstałych w czasie sezonu zimowego.

Koszt  tych  remontów  został  określony  na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego, 

sporządzonego przez Referat Inwestycji i Remontów tut. Starostwa. 

Kierownik  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  proponuje  w  miarę  możliwości 

zwiększyć  budżet  PUP.  Istnieje  możliwość  odzyskania  części  tych  środków  w  formie 

odszkodowania.  Zacieki  powstałe  w  sezonie  zimowym  zostały  bowiem  zgłoszone 

towarzystwu ubezpieczeniowemu. Decyzja o przyznaniu odszkodowania nie została jednak 

jeszcze  podjęta.  Ponadto  informuje,  iż  nie  ma  możliwości  wyasygnowania  wnioskowanej 

kwoty z  budżetu,  którym dysponuje.  Działania  podjęte  do tej  pory,  związane z  adaptacją 

garaży na  potrzeby archiwum PUP oraz  remontem rynien  wyczerpały kwotę  planowaną  

na remonty tego obiektu. Ewentualne zwiększenie planu wydatków PUP mogłoby nastąpić  

z rezerwy budżetowej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną dot. zwiększenia 

planu  wydatków  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  związku  z  planowanymi 

remontami  bieżącymi  budynku  przy  ul.  Klasztornej  6  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Organizacyjno –  Administracyjnego  oraz  Wicestaroście  przeprowadzić  wizję  w siedzibie 

w/w  Urzędu,  celem  sprawdzenia  zasadności  planowanych  remontów.  Po  sprawdzeniu  

w/w sprawa będzie omawiana na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. organizacji tradycyjnego Święta Plonów – Dożynki 2010r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starost  poinformował,  iż  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  w  b.r.  planowane  

jest  zorganizowanie  tradycyjnego  Święta  Plonów,  które  odbędzie  się  29  sierpnia  2010r.  

w  Pietrowicach  Wielkich.  W  przyjętym  planie  wydatków  budżetowych  na  2010r., 

przewidziano na ten cel dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie w wysokości 10.000,00 zł. 

Ponieważ tegoroczne „Dożynki 2010” będą miały wyjątkowy charakter,  bowiem zgodnie  
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z decyzją władz województwa śląskiego powierzono nam realizację dożynek wojewódzkich, 

wskazana jest szczególna oprawa tego święta. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na zwiększenie z rezerwy budżetowej planu 

wydatków w dziale  010  Rolnictwo  i  łowiectwo,  rozdziale  01095  Pozostała  działalność,  

§  2710  Dotacja  celowa  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 10.000 zł z przeznaczeniem 

na  zwiększenie  dotacji  celowej  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  organizację  „Dożynek 

Gminno – Powiatowo – Wojewódzkich 2010”.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  

dot.  informacji  o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie  Zamówień  Publicznych  

w I kwartale 2010r. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian planów finansowych na 2010r.: Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się: 

1. z protokołem oraz wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  przy  ul.  Zamkowej  1  w  zakresie  realizacji 

procedur  celowości  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  dokonywania  wydatków 

obejmujących 5 % wydatków rocznych w roku 2007, 

2. z protokołem oraz wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  przy  ul.  Zamkowej  1  w  zakresie  realizacji 

procedur  celowości  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  dokonywania  wydatków 

obejmujących 5 % wydatków rocznych w roku 2008, 
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3. z protokołem oraz wystąpieniem pokontrolnym z kontroli  przeprowadzonej  w Poradni 

Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Raciborzu  przy  ul.  Jana  14  w  zakresie  realizacji 

procedur celowości, legalności i oszczędności w zakupach, obejmującej 5 % wydatków 

rocznych w roku 2008. 

W/w dokumenty stanowią załączniki od nr 31 do nr 32 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować projekt regulaminu przyznawania stypendiów studentom Powiatu Raciborskiego 

w terminie do dnia 07.05.2010r.

W tym miejscu, w związku z zaplanowaną na godz. 15.00 nadzwyczajną sesją Rady Powiatu 

Raciborskiego poświęconą uczczeniu pamięci  ofiar  katastrofy lotniczej  pod Smoleńskiem, 

jaka  miała  miejsce  w  dniu  10.04.2010r.,  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

Po  zakończeniu  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  o  godz.  15.30  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wznowił obrady. 

Ad. 8

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały  Nr  XLII/401/2010  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.03.2010r.  w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego za 2009r.

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

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/402/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r.  w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLII/403/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/10.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/404/2010  Rady Powiatu Raciborskiego  z  dnia 30.03.2010r.  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.

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

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/405/2010  Rady Powiatu Raciborskiego  z  dnia 30.03.2010r.  w sprawie udzielenia 

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

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

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/406/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 

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

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

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1. Uchwały Nr XLII/407/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie 

trybu postępowania o udzielenie dotacji,  sposobu jej  rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2. Uchwały Nr XLII/408/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie 

zmiany uchwały  dotyczącej  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody Starosty 

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

i upowszechniania kultury,

3. Uchwały Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. 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.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.
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Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/410/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r.  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.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 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 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLII/411/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

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

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną Biura  Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr  XLII/412/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie  wskazania  organu  właściwego  

do rozpatrzenia skargi.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 42 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.
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Ad. 2 i Ad. 3

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektorów:  Zespołu  Szkół  Zawodowych w Raciborzu 

oraz  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu.  Poinformował,  iż  idea  uczestnictwa 

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

Raciborski  w  posiedzeniach  Zarządu  pojawiła  się  w  momencie  ustalania  dodatków 

motywacyjnych. Przy ustalaniu kolejnych dodatków Członkowie Zarządu chcieliby posiadać 

informację o realizacji obowiązków przez dyrektorów, o których mowa w § 6 Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest  Powiat Raciborski (np.  umiejętnego gospodarowania środkami 

finansowymi,  realizacji  polityki  oświatowej  Powiatu  Raciborskiego,  pozyskiwania 

pozabudżetowych  środków  na  realizację  zadań  statutowych).  W  związku  z  powyższym 

Starosta oddał głos Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Dyrektor  Bożena  Chudzińska  –  Latacz  poinformowała,  iż  Zespół  Szkół  Zawodowych  

w  Raciborzu  skupia  następujące  typy  szkół:  IV  Liceum  Profilowane,  Technikum  nr  3, 

Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  nr  3  i  Technikum  Uzupełniające  po  zasadniczej  szkole 

zawodowej.  W szkole uczy się 748 uczniów. Jeśli chodzi o realizację polityki oświatowej 

Powiatu Raciborskiego podjęte zostały działania w kierunku rozszerzenia oferty edukacyjnej, 

umożliwiając kształcenie młodzieży w klasach: technik hotelarstwa, kelner, technik obsługi 

turystycznej,  technik  usług  fryzjerskich.  Jak  podkreśliła  Dyrektor  Chudzińska  –  Latacz 

nauczyciele  zatrudnieni  w  szkole  chętnie  zdobywają  nowe  kwalifikacje  (16  nauczycieli 

posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu, a 22 posiada uprawnienia 

egzaminatora egzaminów zewnętrznych). Ponadto zwróciła uwagę na osiągnięcia uczniów  

w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  konkursach  artystycznych  oraz  zawodach 

sportowych.  Poinformowała,  iż  w  szkole  realizowany  jest  program  autorski  na  zajęcia 

pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego i wychowania fizycznego, program autorski 

„Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie – Racibórz i okolice” oraz program 

dotyczący specjalizacji w zawodzie kelner. Dodała także, iż nauczyciele zatrudnieni w szkole 

m.in. są współautorami przewodnika wspinaczkowego Jura, publikują w magazynie górskim 

i  administrują  stroną  www.toprope.pl.  Dyrektor  ZSZ  w  Raciborzu  poinformowała  

o  pozyskiwanych  pozabudżetowych  środkach  na  realizację  zadań  statutowych  (pomoce 

dydaktyczne dla zawodu technik analityk, sprzęt laboratoryjny z zakładów pracy, sponsoring 

monitoringu  w  szkole).  Dodała  także,  iż  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  „Sukces 

zawodowy młodzieży sukcesem Europy” przeszedł pozytywnie kontrolę formalną. Dyrektor 

ZSZ w Raciborzu  zwróciła  również  uwagę  na  prowadzenie  działalności  mającej  na  celu 
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zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii oraz na podejmowanie współpracy 

z instytucjami i organizacjami wspomagającymi działalność szkoły. 

Dyrektor Chudzińska – Latacz poinformowała również, iż znacznemu pogorszeniu uległ stan 

poszycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, do tego stopnia,  

że  dochodzi  do  samoistnych  obsunięć  oraz  spadania  dachówek,  co  powoduje  zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontu dokonać 

przeglądu dachu Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

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

Na  wstępie  Dyrektor  Elżbieta  Biskup  przypomniała,  iż  Młodzieżowy  Dom  Kultury  

w Raciborzu jest placówką realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, 

dotyczące działalności  pozaszkolnej.  Zadaniem placówki jest  m.in.  stwarzanie warunków  

do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach. 

Aktualnie  do  MDK  w  Raciborzu  uczęszcza  677  wychowanków,  którzy  rozwijają 

zainteresowania  w  4  pracowniach,  tj.:  plastycznej,  muzycznej,  teatralnej  i  tanecznej. 

Następnie  Dyrektor  Biskup  poinformowała,  o  imprezach  realizowanych  przez  MDK  

w Raciborzu w roku szkolnym 2009/2010, realizowanych poza statutowymi obowiązkami.  

Są to m.in.: III Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej Racibórz - 2010, XI Zimowe 

Warsztaty  Wokalne  prowadzone  przez  Elżbietę  Zapendowską  i  Andrzeja  Głowackiego, 

warsztaty z  malowania na jedwabiu  i  decoupage związane z  konkursem organizowanym  

w ramach programu GREEN LIGHT „Uczenie się  przez całe życie” Projekty Partnerskie 

COMENIUS REGIO, IX Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci  

i  Młodzieży  Szkolnej  –  Racibórz  2010  Zasięg  Ogólnopolski,  Konkurs  Ekologiczny  

„Z  ekologią  za  pan  brat”,  Koncert  Papieski,  IV  edycja  Młodzieżowych  Karnawałowych 

Prezentacji  Tanecznych o Puchar  Dyrektora  Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

XVIII  Spotkanie  Wspólnot  Śpiewaczych  „Koncert  Kolęd  i  Pastorałek”,  Koncert  

dla Rodziców – zakończenie roku szkolnego – Park Roth. 

Jak  dodała  Dyrektor  Biskup od  września  2009r.  MDK prowadzi  doskonalenie  zawodowe 

nauczycieli  placówki  poprzez  kurs  doskonalący  umiejętności  posługiwania  się  językiem 

angielskim. Wykorzystanie tego języka jest niezbędne do przeprowadzenia międzynarodowej 

wymiany  dzieci  pomiędzy  St.  Mary’s  Catholic  Primary  School  w  Wrexham  a  MDK,  

jak  również  do  przeprowadzenia  Projektu  Partnerskiego  pn.  GREEN  LIGHT.  Dyrektor 
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Biskup  przekazała  także,  iż  w  dniach  14-19.04.2010r.  będzie  miała  miejsce  wizyta 

wychowanków  placówki  w  w/w  szkole  partnerskiej,  organizowana  w  ramach 

Międzynarodowych  Warsztatów  Taneczno  –  Teatralnych.  Jak  dodała  wychowankowie 

placówki  zaangażują  się  także  w  organizację  w  dniach  13-16.05.2010r.  w  Powiecie 

Raciborskim  V  Otwartych  Mistrzostw  Śląska  w  Ratownictwie  Medycznym,  które 

jednocześnie  są  eliminacjami  do  Mistrzostw  Polski  w  Ratownictwie  Medycznym  

i Drogowym 2010 w Katowicach. Poinformowała, iż wychowankowie MDK w Raciborzu 

uświetnią występem „Dożynki  Gminno – Powiatowo – Wojewódzkie  2010”. Podkreśliła,  

iż w 2010r. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu po raz pierwszy wziął udział w Targach 

Edukacyjnych zorganizowanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. 

Dyrektor Biskup zwróciła uwagę, iż w kierowanej placówce działa Rada Rodziców będąca 

reprezentacją rodziców uczniów / wychowanków, która wspiera jej działalność.

Na koniec Dyrektor Biskup zaprosiła zebranych na spektakl upamiętniający twórczość Ireny 

Trojanek – Schmidtowej pt. „Walc SERCA …” w wykonaniu m.in. Roksany Lewak – byłej 

solistki  zespołu  wokalnego  Miraż  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu. 

Organizatorem  spektaklu  jest  Radio  Opole  oraz  MDK,  a  odbędzie  się  on  29.04.2010r.  

w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu nt. realizacji zadań przez w/w jednostkę.

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

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.04.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.04.2010r. 

3. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zwiększenia  liczby uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie 

dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  

przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

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

z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Krzyżanowice  na  realizację  zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska.

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

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

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

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”.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.

14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

promocji i ochrony zdrowia.
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej.

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

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

2 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

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

2 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

20. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

22. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury i  Budownictwa  dot.  wniosku  Wójta  Gminy 

Krzyżanowice  (nr  GP-G-7321-3-1/10)  o  uzgodnienie  projektu  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice.

23. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718C/II-2/3/10  

z dnia 13.04.2010r. 

24. Karta informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu dot.  przedłużenia powierzenia 

stanowisk  dyrektorów  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  oraz  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

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

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Termomodernizacja  budynków  Zespołu  Szkół 

Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”.

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

i  zapłatę  za  roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  na  zadaniu:  „Utworzenie 

Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  za  Zamku  Piastowskim  

w  Raciborzu”  –  Etap  IIa  i  IIb  remont  i  adaptacja  Budynku  Mieszkalnego  „D”  

oraz Budynku Słodowni „B”.
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27. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. zwiększenia planu 

wydatków  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  związku  z  planowanymi 

remontami bieżącymi budynku przy ul. Klasztornej 6.

28. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot. organizacji tradycyjnego Święta Plonów – Dożynki 2010r.

29. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie 

Zamówień Publicznych.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

31. Pismo Audytora Wewnętrznego nr TK. 0913-1-5/10 z dnia 06.04.2010r.

32. Pismo Audytora Wewnętrznego nr TK. 0913-7-2/09 z dnia 06.04.2010r. 

33. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XLII/401/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r.  

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu 

raciborskiego za 2009r.

34. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/402/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

35. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLII/403/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/404/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. 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.

37. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLII/405/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie udzielenia 

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

Raciborskiego.
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38. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLII/406/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie 

zaopiniowania  wniosku  Starosty Raciborskiego  o  dofinansowanie  kosztów utworzenia 

Centrum Aktywizacji  Zawodowej  w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 6.

39. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1) Uchwały Nr XLII/407/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie 

trybu postępowania o udzielenie dotacji,  sposobu jej  rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2) Uchwały Nr XLII/408/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie 

zmiany uchwały  dotyczącej  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody Starosty 

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

i upowszechniania kultury,

3) Uchwały Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. 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.

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

Nr XLII/410/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.

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

Nr XLII/411/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.03.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

42. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/412/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego z  dnia  30.03.2010r.  w sprawie  wskazania  organu właściwego  

do rozpatrzenia skargi.
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