
PROTOKÓŁ  NR 166/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 11 maja 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  165/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 04.05.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Starosta poinformował, iż od dnia 13.05.2010r. Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Katowicach rozpocznie w Starostwie Powiatowym w Raciborzu kontrolę  kompleksową 

gospodarki finansowej. 

Ad. 1

Protokół  Nr  165/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  04.05.2010r.  

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

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 3 do protokołu. 

W  trakcie  omawiania  w/w  projektu  uchwały  Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  

z   pismami  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  

w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki. Po ich analizie, Zarząd:

1) nie wyraził zgody na dokonanie zmian polegających na przesunięciu kwoty 12.163,98 zł 

z „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych” do „wydatków związanych z realizacją 

zadań  statutowych  jednostek  budżetowych”,  gdyż  środki  zaplanowane  w  budżecie  

na wynagrodzenia i pochodne nie mogą być przesuwane na pozostałe wydatki bieżące  

i majątkowe,

2) wyraził zgodę na zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem 

na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi nadzoru i utrzymania czystości 

wynajmowanych pomieszczeń w dniach wolnych od pracy, na energię oraz na pokrycie 

kosztów materiałów i remontu wejść do schronu, 

3) nie  wyraził  zgody  na  zwiększenie  o  kwotę  4.040  zł  środków  na  pokrycie  kosztów 

bieżących związanych z promocją Szkoły oraz organizacją jubileuszu 65 - lecia Szkoły.

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  

na 2010r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

25.05.2010r. 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zakresu 

i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

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 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  
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za  I  półrocze  2010  roku  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.05.2010r. 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

zgody na  nabycie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność osób fizycznych.

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

Starosta  poinformował,  iż  działki  nr  nr  2204/134,  1778/134  (k.m.  5),  obręb  Starawieś, 

stanowią własność Józefa i Gabrieli Restel. Przedmiotowe działki graniczą z nieruchomością 

znajdującą  się  we  władaniu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego  

w  Raciborzu.  Na  części  w/w  działek  znajduje  się  fragment  obiektu  bieżni  tartanowej, 

wybudowanej  i  użytkowanej  przez  w/w  Szkołę.  Nabycie  prawa  własność  w/w  działek  

na rzecz Powiatu Raciborskiego nastąpi w drodze umowy kupna – sprzedaży, na którą obecni 

właściciele  wyrazili  pisemną  zgodę.  Zakup  w/w  działek  umożliwi  uregulowanie  stanu 

prawnego  nieruchomości,  w  szczególności  obiektu  bieżni  tartanowej,  a  w  dalszej 

perspektywie  umożliwi  racjonalne  gospodarowanie  przedmiotową nieruchomością.  Koszty 

nabycia w/w działek poniesie Powiat Raciborski. 

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  wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego 

nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  osób  fizycznych  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

Omawiając w/w projekt uchwały, Starosta zaproponował, aby Rada Powiatu Raciborskiego 

wyraziła zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości lokalowej nr 4, znajdującej się w budynku 

położonym  w  Raciborzu  przy  ul.  Klasztornej  8.  Prawo  własności  przedmiotowej 

nieruchomości nabył z dniem 01.01.1999r. Powiat Raciborski. Obecnie lokal mieszkalny jest 

wynajęty na rzecz Pani Elizabeth Stellmach – Kamiński. Najemca lokalu mieszkalnego złożył 

wniosek o jego wykup. Sprzedaż lokalu miałaby charakter bezprzetargowy. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu 

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

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

Starosta zaproponował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu Raciborskiego  

o nadanie tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Bankowi Spółdzielczemu 

w Raciborzu. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

Starosta zaproponował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu Raciborskiego  

o  nadanie  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu  Raciborskiego”  czterem  pracownikom 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  którzy swoje  życie  zawodowe ostatnich  20  lat 

związali z pracą na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Gmin Powiatu 

Raciborskiego. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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  nadania  odznaki  „Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Starosta  zaprezentował  projekt  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania  odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

Starosta zaproponował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu Raciborskiego  

o  nadanie  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu  Raciborskiego”  śp.  Leonardowi 

Wochnikowi.  Jak  przypomniał  Starosta  L.  Wochnik  był  animatorem  wielu  zdarzeń  
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i  projektów związanych nie tylko z twórczością J.  von Eichendorffa,  ale i  innych postaci 

historycznych. Oprowadzał wycieczki, dzielił się historią swojej „Małej Ojczyzny”, chętnie 

angażował  w  różnorodne  przedsięwzięcia.  W  2009r.  otrzymał  wyróżnienie  „Zasłużony  

dla  Gminy  Rudnik”.  Dnia  16.02.2010r.  minęła  20  rocznica  powstania  Stowarzyszenia 

Miłośników  Poezji  J.  von  Eichendorffa,  którego  założycielem  i  prezesem  był  Leonard 

Wochnik. Jego działania przyczyniły się do rozpowszechnienia Powiatu Raciborskiego jako 

miejsca łączącego kultury różnych narodów. Wobec powyższego wystąpienie z wnioskiem 

o  nadanie  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu  Raciborskiego”  śp.  Leonardowi 

Wochnikowi jest celowe i uzasadnione. W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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  nadania  odznaki  „Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Ad. 3

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  „Analizą  funkcjonowania  oświaty ponadgimnazjalnej  

na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

W/w analiza stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  „Analizę  funkcjonowania  oświaty 

ponadgimnazjalnej  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok (rezerwa). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta omówił projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania  

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków trwałych  dla  SP ZOZ Szpitala  Rejonowego im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika do występowania w imieniu Powiatu Raciborskiego przed Sądem Rejonowym 

w Raciborzu w postępowaniach wieczystoksięgowych.

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

Starosta poinformował, iż w związku z procesem regulacji stanów prawnych nieruchomości 

stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  celowe  jest  ustanowienie  pełnomocnika 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do występowania przed Sądem Rejonowym w Raciborzu  

w  postępowaniach  wieczystoksięgowych.  Zaproponował,  aby  pełnomocnikiem  

tym  został  Zbigniew  Rydzek  –  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

tut. Starostwa. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  pełnomocnika  

do  występowania  w  imieniu  Powiatu  Raciborskiego  przed  Sądem  Rejonowym  

w Raciborzu w postępowaniach wieczystoksięgowych.

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

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

Uchwał dotyczących zasad określania limitów etatów w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wicestarosta przekazał, iż w związku z tym, iż w szkołach typu: liceum ogólnokształcące, 

liceum  profilowane,  technikum,  zasadnicza  szkoła  zawodowa  obowiązuje  parametryczna 

metoda  organizacji  szkół,  dotychczas  obowiązujące  Uchwały  w  w/w  sprawie  

z dnia 07.06.2005r. stały się bezprzedmiotowe i nie mogą być stosowane. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwał dotyczących zasad 

określania  limitów  etatów  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

Ad. 5

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

raportów  z  przedkładanych  sprawozdań  przez  jednostki  organizacyjne  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych  

w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Raciborzu,  Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  

w  Raciborzu,  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wychowawczego  w  Rudach,  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu,  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok polecił Skarbnikowi 

Powiatu  uszczegółowić  załącznik  nr  3  do  w/w  karty  informacyjnej  –  szczegółowy  opis 

inwestycji prowadzonych w jednostkach oświatowych. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

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

„Zwiększenie  dostępności  komunikacyjnej  powiatu  raciborskiego  do  autostrady  

A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu 

raciborskiego  do  autostrady  A1  –  modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3512S”  do  kwoty 

112 240,00  zł  (brutto).  Płatne  z  działu  600,  rozdziału  60014,  §  6050  (poz.  WPI  Nr  4). 

Jednocześnie postanowił zaprosić na jedno z kolejnych posiedzeń Dyrektora Powiatowego 

Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  wraz  z  pracownikami  odpowiedzialnymi  za  nadzór  

nad dokumentacją techniczną sporządzaną na potrzeby realizowanych zadań inwestycyjnych 

Powiatu Raciborskiego. 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

dot. zwiększenia budżetu Urzędu o kwotę 11.957,27 zł w związku z planowanymi remontami 

bieżącymi budynku przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  analizując  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  

w  Raciborzu  z  dnia  11.05.2010r.  w  sprawie  zwiększenia  budżetu  Urzędu  

o  kwotę  11.957,27  zł  w  związku  z  planowanymi  remontami  bieżącymi  budynku  

przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu oraz mając na względzie ustną informację przekazaną 

przez  Dyrektora,  iż  na  wykonanie  w/w  prac  potrzebne  jest  dofinansowanie  

w  kwocie  10.000  zł  podjął  decyzję  o  zwiększeniu  budżetu  PUP  w  Raciborzu  

o kwotę 10.000 zł z rezerwy budżetowej. 

Starosta  przedstawił  informację  o  decyzjach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  które  

nie zostały zrealizowane za okres od 01.01.2009r. do 30.03.2010r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Nawiązując do w/w informacji,  Zarząd Powiatu Raciborskiego przypomniał Inspektorowi  

w  Biurze  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  o  obowiązku  przedkładania  raz  na  kwartał 

zbiorczej  informacji  nt.  stopnia  realizacji  poszczególnych  programów  zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski.
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Nawiązując do poleceń:

1. z  posiedzenia w dniu 30.06.2009r.  dot.  przygotowania  karty informacyjnej  nt.  analizy 

porównawczej budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2006-2008 z wyszczególnieniem 

tych  zadań,  w  których  nastąpił  największy  wzrost  ich  finansowania  Zarząd  polecił 

Skarbnikowi  Powiatu  przedłożyć  w/w  analizę  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2010r., 

2. z  posiedzenia  w  dniu  03.11.2009r.  dot.  rozeznania  prawnych,  organizacyjnych  

i  technicznych  możliwości  płacenia  kartą  płatniczą  /  kredytową  przez  klientów  

tut.  Starostwa  poprzez  zainstalowanie  terminali  bezpośrednio  w  wyznaczonych 

komórkach  organizacyjnych  bądź  jedynie  w  punkcie  kasowym  mieszczącym  się  

w budynku tut. Starostwa Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu w trybie niezwłocznym 

doprowadzić do uruchomienia tej możliwości, 

3. z posiedzenia w dniu 05.01.2010r. dot. opracowania projektu uchwały Rady w sprawie 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- 

Ordynacja  podatkowa  Zarząd  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przedłożyć  w/w  projekt 

uchwały na kolejne posiedzenie, 

4. z posiedzenia w dniu 05.01.2010r. dot. opracowania projektu uchwały Rady w sprawie 

ustalenia  zasad  i  trybu  tworzenia  oraz  prowadzenia  gospodarki  finansowej  w  postaci 

dochodów własnych przez jednostki organizacyjne Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu 

przedłożyć w/w projekt uchwały w terminie do dnia 27.08.2010r., 

5. z  posiedzenia w dniu 20.01.2010r.  dot.  przygotowania  karty informacyjnej  nt.  analizy 

prawnych podstaw możliwości prowadzenia wspólnej księgowości np. w formie zespołu 

obsługi placówek oświatowych dla wybranych jednostek, dla których Powiat Raciborski 

jest  organem  prowadzącym  Zarząd  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  

w/w analizę w terminie do dnia 30.09.2010r., 

6. z posiedzenia w dniu 09.02.2010r. dot. przygotowania karty informacyjnej dot. prawnych 

uwarunkowań utworzenia liceum plastycznego w jednej ze szkół, dla których organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  w  szczególności  uwzględniających  warunki 

lokalowe,  techniczne,  wymogi  co  do  kadry  pedagogicznej  i  zasady  finansowania 

kształcenia  uczniów  Zarząd  przypomniał  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  

i  Sportu o obowiązku przedstawieniu karty informacyjnej  w w/w sprawie w terminie  

9



do dnia 28.05.2010r. W/w karta powinna zawierać również informacje o postępie prac 

związanych z utworzeniem liceum ogólnokształcącego z godzinami tzw. klasy policyjnej,

7. z posiedzenia w dniu 16.03.2010r. w sprawie przygotowania informacji o dostępnych  

na rynku ofertach dot. zakupu i montażu basenu dla uczniów uczęszczających do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu Zarząd przypomniał Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury  i  Sportu  o  obowiązku  przedstawienia  karty  informacyjnej  w  w/w  sprawie  

w terminie do dnia 28.05.2010r.

Nawiązując  do  polecenia  z  posiedzenia  w  dniu  05.01.2010r.  w  sprawie  przedstawienia  

przez Kierownika Referatu Inwestycji  i  Remontów propozycji,  aby każda kolejna zmiana  

do  WPI  posiadała  numer  porządkowy  umożliwiający  bieżącą  jego  weryfikację,  

Zarząd  zadecydował,  aby  każda  kolejna  zmiana  załącznika  do  projektu  uchwały  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2010r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego posiadała w górnym lewym 

rogu  słowo  „PROJEKT”  oraz  cyfrę  rzymską  odpowiadającą  miesiącowi,  w  którym 

przedstawiane  są  zmiany  i  cyfrę  arabską  oznaczającą  proponowaną  kolejną  zmianę.  

W/w oznaczenie należy zastosować do projektu uchwały przekazanego na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.05.2010r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie decyzję większości szefów Gmin Powiatu 

Raciborskiego  podjętą  na  spotkaniu  w  tut.  Starostwie  w  dniu  31.03.2010r.  w  sprawie 

wycofania się z realizacji  programu szczepień przeciwko HPV oraz fakt, iż nie są znane  

na dzień dzisiejszy ewentualne skutki uboczne w/w szczepień, a w przypadku ich wystąpienia 

mogące  pojawić  się  względem  samorządów  roszczenia  ze  strony  osób  poddanych 

szczepieniom, podjął decyzję, iż w 2010r. nie przystąpi do w/w programu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  ponownie  powrócił  do  omówienia  prośby  Komendanta 

Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach  w  sprawie  partycypowania  w  kosztach  rozbiórki  

i  budowy  siedziby  KPP  w  Raciborzu.  Po  szczegółowej  analizie  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego Zarząd w bieżącym roku nie znajduje możliwości partycypowania w kosztach 

rozbiórki i budowy siedziby kierownictwa jednostki i służb dyżurnych KPP Racibórz. Środki 

na powyższy cel w wysokości 200.000 zł Zarząd planuje uwzględnić przy tworzeniu projektu 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. O powyższym KWP w Katowicach poinformuje 

Skarbnik Powiatu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować na sesję w czerwcu 

b.r.  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  

przez Powiat Raciborski. 

Na prośbę Kierownika Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu Zarząd Powiatu Raciborskiego 

wyraził  zgodę  na  zmianę  terminu  przygotowania  projektu  regulaminu  przyznawania 

stypendiów studentom Powiatu Raciborskiego z 07.05.2010r. na 04.06.2010r. 

Ad. 6

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 XLIV/413/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.04.2010r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 23 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 XLIV/414/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.04.2010r. 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.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 24 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  XLIV/415/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  
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z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie  udzielania  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy Krzyżanowice  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska.

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 25 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  XLIV/416/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  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”.

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 26 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 XLIV/417/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.04.2010r. w sprawie udzielania 

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

Raciborskiego.

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 27 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 
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kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLIV/418/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie  trybu 

postępowania  o  udzielenie  dotacji,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli 

wykonywania  zleconego  zadania  przez  podmioty  nie  zaliczane  do  sektora  finansów 

publicznych.

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

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  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 

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/419/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 29 

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

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

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.05.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.05.2010r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zakresu  i  formy informacji  

o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  osób 

fizycznych.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  zbycie 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nadania  tytułu  i  medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

10. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika 

do  występowania  w  imieniu  Powiatu  Raciborskiego  przed  Sądem  Rejonowym  

w Raciborzu w postępowaniach wieczystoksięgowych.
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16. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  pełnomocnika  

do  występowania  w  imieniu  Powiatu  Raciborskiego  przed  Sądem  Rejonowym  

w Raciborzu w postępowaniach wieczystoksięgowych.

17. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  Uchwał 

dotyczących zasad określania limitów etatów w szkołach i  placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwał dotyczących zasad 

określania limitów etatów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

20. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  obliczenia  subwencji 

oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok.

21. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  

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

„Zwiększenie  dostępności  komunikacyjnej  powiatu  raciborskiego  do  autostrady  

A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”. 

22. Informacja o decyzjach Zarządu Powiatu Raciborskiego, które nie zostały zrealizowane 

za okres od 01.01.2009r. do 3.03.2010r. 

23. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLIV/413/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2009 rok.

24. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLIV/414/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLIV/415/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie  udzielania  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska.

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

Nr XLIV/416/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.04.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  powierzenia  Gminie  Krzanowice  realizacji  zadań:  „Remontu 
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chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S, ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu 

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

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

Nr  XLIV/417/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie 

udzielania  pomocy  finansowej,  w  formie  dotacji  celowej  dla  Gminy  Krzyżanowice  

z budżetu Powiatu Raciborskiego.

28. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLIV/418/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 27.04.2010r.  w sprawie  trybu 

postępowania  o  udzielenie  dotacji,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli 

wykonywania  zleconego  zadania  przez  podmioty  nie  zaliczane  do  sektora  finansów 

publicznych.

29. Karta  informacyjna  Biura  Rady  do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLIV/419/2010 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.04.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
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