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PROTOKÓŁ  NR 168/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy o pracę pracownika 

gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 167/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.05.2010r.  

3. Projekty uchwał Rady 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 przedstawił przebieg akcji powodziowej na terenie Powiatu 

Raciborskiego od ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do jego odwołania.  

Z powyższym raportem zostali zapoznani w dniu 24.05.2010r. radni obecni na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. Starosta poinformował, iż w dniach: 

18.05.2010r. - 19.05.2010r. część szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski odwołała zajęcia, gdyż uczniowie nie przybyli na zajęcia. Są to takie 

placówki jak: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu i Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  
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Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Edmunda Stefaniaka i poinformował, iż wizyta związana jest z wystosowaną prośbą  

o zmianę umowy o pracę pracownika gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy o pracę pracownika 

gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Dyrektor Stefaniak poinformował, iż w związku z przejęciem budynku przy ul. Klasztornej 6 

w Raciborzu w trwały zarząd zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika gospodarczego  

w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres zadań obejmowałby dokonywanie drobnych napraw 

w zakresie stolarskim, ślusarskim, sprzętu biurowego, drobnych napraw hydraulicznych, 

robót konserwacyjno – naprawczych, jak również utrzymywania porządku w obrębie 

budynku, pielęgnacji klombów i trawników wokół budynku. Pracownik ten obsługiwałby 

również jednostki znajdujące się w w/w budynku, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

Mając na względzie konieczność zakończenia prac związanych z przeniesieniem siedziby 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do budynku położonego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 6 Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę umowy  

o pracę pracownika gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z ½ etatu  

na cały etat do końca 2010r. Natomiast od 01.01.2011r. umowa z w/w pracownikiem powinna 

zostać zawarta na ¾ etatu. 

Dyrektor Stefaniak poinformował, iż przygotowano wniosek do Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie przyznania dodatkowych środków na roboty publiczne związane  

z likwidacją skutków powodzi. Wniosek opiewa na kwotę ok. 500.000 zł. W przypadku 

przyznania dodatkowych środków zostaną one przeznaczone na sfinansowanie robót 

publicznych oraz organizację staży dla bezrobotnych na terenie Gmin Powiatu Raciborskiego, 

które zainteresowane będą wspólną realizacją w/w programu. Gminy te będą zobowiązane  

do poniesienia części kosztów związanych z organizacją w/w robót publicznych.  

Jak poinformował Dyrektor Stefaniak nie wszystkie Gminy Powiatu Raciborskiego 

poszkodowane w trakcie powodzi są zainteresowane realizacją w/w programu, na dzień 

dzisiejszy szacują straty, jakie poniosły w trakcie powodzi. Ze wstępnych deklaracji wynika, 

iż Gmina Kuźnia Raciborska i Rudnik są zainteresowane przystąpieniem do programu.  
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Kolejno Dyrektor Stefaniak poinformował, iż we wrześniu u.br. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej wystosowało pismo w sprawie przystąpienia Urzędu do Systemu Zielona Linia, 

realizowanego w ramach projektu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne 

Służb Zatrudnienia”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Warszawie (instytucja działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), 

partnerem Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Na podstawie wspomnianego pisma 

wszystkie urzędy zostały zobowiązane do przystąpienia do w/w projektu. W związku  

z powyższym Urząd wyposażony został w odpowiedni system elektroniczny, a obecnie 

powinien przeszkolić pracownika do jego obsługi. Pojawia się, więc problem sfinansowania 

kosztów w/w szkoleń.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przychylił się do prośby Dyrektora PUP w Raciborzu  

w sprawie zwiększenia budżetu, celem sfinansowania kosztów przystąpienia Urzędu  

do Systemu Zielona Linia, gdyż zdaniem zebranych to MPiPS jako lider tego typu 

przedsięwzięcia powinno zapewnić środki finansowe na jego realizację.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 167/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.05.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

25.05.2010r. Jednocześnie postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady o wycofanie  

z porządku obrad wersji projektu przekazanego pismem nr OR. 0714-16/10  

z dnia 13.05.2010r. 
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Nawiązując do wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

z  Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisją Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.05.2010r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. Jak poinformował Starosta w/w Komisje  

zawnioskowały, aby odznakę „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” nadać  

Pani Grażynie Drobek – Bukowskiej oraz Panu Janowi Drobek.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego 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. 

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

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

z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w sprawie dokonania zmian 

w budżecie w związku z wypłaconą odprawą pośmiertną po zmarłym pracowniku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu wystosować pismo do Dyrektora 

MDK w Raciborzu w sprawie przedstawienia sposobu wyliczenia kwoty 16.373 zł na wypłatę 

odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku. Ponadto Zarząd podkreślił, iż wypłacenie 

środków na w/w cel bez wcześniejszego zabezpieczenia planu, jest naruszeniem dyscypliny 

budżetowej.  

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby ogłosić konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. „Organizowanie i prowadzenie 

zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na rynek pracy”. 

Zadanie publiczne tego samego rodzaju nie było finansowane przez Powiat Raciborski  

w 2009r.  

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

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działań  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Nawiązując do polecenia z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji zadania pn. „Zorganizowanie 3 – dniowego wyjazdu 

szkoleniowo – rekreacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych”, w którym uczestniczyły 

53 osoby, przedstawiony przez organizację pozarządową, która brał udział w w/w konkursie. 

Koszy te dotyczyły m.in.: wynajęcia środka transportu – 1 500 zł, ubezpieczenia uczestników  

– 2 000 zł, noclegów z wyżywieniem – 16 000 zł, kosztów personelu (3 dni x 6 godzin  

x 9 prowadzących x 45 zł/godz.) – 7 290 zł, materiałów biurowych i do zajęć – 3 000 zł, 

wstępów do atrakcji turystycznych – 1 680 zł. Razem – 39 090 zł.  

W 2010r. proponuje się zwiększenie liczby uczestników z 53 do 70 osób, przy środkach 

zabezpieczonych na ten cel w wysokości 40.000 zł.  
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Zarząd postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej powróci na kolejnym posiedzeniu, polecając 

Wicestaroście przeprowadzenie negocjacji dot. kosztów zorganizowania  

min. 3 – dniowego wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego dla zawodowych rodzin 

zastępczych, w którym uczestniczyć będzie min. 70 osób. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski, określając dodatek dla dyrektora ZSOMS w Raciborzu w kwocie 500 zł 

do dnia 31.08.2010r. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów 

zawartej w dniu 05.05.2010r. Powiat Raciborski przejął 100 % udziałów Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. Na posiedzeniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa w dniu 24.05.2010r. 

powołano w skład Rady Nadzorczej Przewodniczącego oraz Członka Rady. Z kolei zgodnie  

z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) organem właściwym do ustalania 

miesięcznego wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach, w których udział 

jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby 

akcji, jest organ właściwy do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego w spółce, 

który utworzył lub nadzoruje dany podmiot. Zatem Zarząd Powiatu Raciborskiego ustala 
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wynagrodzenie członkom rad nadzorczych w spółkach, w których Powiat Raciborski posiada 

wszystkie udziały, w tym dla:  

1. Przewodniczącego Rady – 50 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  

2. Członka Rady – 30 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków 

rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu Panu Andrzejowi Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowe możliwości – nowa 

przyszłość” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na konkurs otwarty  

nr 1/POKL/9.2./2010, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Panu Andrzejowi Brzenczce 

do wystąpienia z wnioskiem dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki „Nowe możliwości – nowa przyszłość” Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego na konkurs otwarty nr 1/POKL/9.2./2010, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  

dot. zaprojektowania i wykonania systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa  

przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zaprojektowanie i wykonanie systemu 

klimatyzacyjnego w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu w dwóch etapach:  

1. w 2010r. na III piętrze (pomieszczenia o nr 303, 304, 306, 307, 308, 309), 

2. w 2011r. na I piętrze (pomieszczenia o nr 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113). 

 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku do programu „Młodzież  

w Działaniu” Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży o dofinansowanie projektu pt. „Młodzieżowa  

eko-wrażliwość” przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz zabezpieczenie 

wkładu własnego w budżecie Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku do programu „Młodzież  

w Działaniu” Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży o dofinansowanie projektu pt. „Młodzieżowa 

eko-wrażliwość” przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz zabezpieczenie 

wkładu własnego w budżecie Powiatu Raciborskiego w kwocie 4.500 zł (Rozdział 75075). 

 

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.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian planów finansowych na 2010r.: Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

i Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. raportów  

z przedkładanych miesięcznych i kwartalnych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu wystosować pismo do: 

1) Dyrektora MDK w Raciborzu w sprawie dotrzymywania terminu w przygotowywaniu 

oraz sporządzaniu w/w sprawozdań,   

2) Dyrektorów: ZSO Nr 1 w Raciborzu, ZSOMS w Raciborzu, ZSS w Raciborzu oraz MOW 

w Rudach w sprawie dokładania większej staranności w przygotowywanie  

oraz sporządzanie w/w sprawozdań.  

W przypadku gdy w/w błędy będą się powtarzały Zarząd uwzględni powyższe  

przy ustalaniu dodatków motywacyjnych dla dyrektorów.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu wymienionych 

informacji. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu umieścić w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacje nt.: 

1) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

2) kwoty zobowiązań wymagalnych,  

3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

4) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,  

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione obliczenia subwencji oświatowej  

na podstawie algorytmu na 2010 rok oraz wyraził zgodę na zwiększenie dotacji dla  placówek 

niepublicznych o kwotę 5 371,73 zł. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż ponownie omówi  

w/w informację po przeprowadzonym naborze do szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski na rok szkolny 2010/2011. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowanie informacji  

dot. kryteriów podziału środków finansowych na ucznia korzystającego z zajęć 

prowadzonych przez: PPP w Raciborzu, MDK w Raciborzu, MOS w Raciborzu.  

 

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

na likwidację samochodu ciężarowego FSO Polonez Truck będącego w posiadaniu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sprzedaż, a przypadku gdy nie dojdzie  

ona do skutku na zezłomowanie samochodu ciężarowego FSO Polonez Truck będącego  

w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. O powyższym Referat Inwestycji  

i Remontów poinformuje w/w Dyrektora.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację wyłączonych z ruchu maszyn znajdujących się 

 na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sprzedaż, a w przypadku gdy nie dojdzie ona 

do skutku na likwidację wyłączonych z ruchu maszyn znajdujących się na warsztatach 

szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. Lista maszyn 

przeznaczonych do likwidacji obejmuje: 

1. strugarkę DSP – rok produkcji 1971 (nr inw. Dz – I-III-4/K/6/24) – wartość początkowa 

4892,94 zł – zamortyzowana, 

2. pozostałe urządzenia w książce inwentarzowej, które zostały zamortyzowane i nie mają 

określonej wartości początkowej, tj.:    

1) pilarka tarczowa – rok produkcji 1959 (nr inw. Dz-I-III-4/K/6/17), 

2) frezarka – rok produkcji 1965 (nr inw. Dz-I-III-4/K/7/27),   

3) pilarka taśmowa – rok produkcji 1959 (nr inw. Dz-I-III-4/K/6/11),  

4) strugarka wyrówniarka – rok produkcji 1961 (Dz-I-III-4/K/6/21), 
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5) czopiarka tarczowa – rok produkcji – brak (Dz-I-III-4/K/6/2), 

6) pilarka tarczowa – rok produkcji – brak (Dz-I-III-4/K/6/9). 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. oprogramowania dla księgowości w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Raciborski – uzupełnienie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej  

dot. oprogramowania dla księgowości w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Raciborski – uzupełnienia powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta omówił protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w materiały stanowią załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z przeprowadzenia kontroli  

w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w zakresie realizacji procedur 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmującej  

co najmniej 5 % wydatków rocznych w roku 2007 oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta  

w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników Hospicjum”.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

Hospicjum”. Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję, aby na realizację w/w zadania 

przyznać dotację Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej  

w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił wnioski z: 

1. posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.05.2010r., które stanowią załącznik 

nr 28 do protokołu,  

2. posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.05.2010r., które stanowią załącznik  

nr 29 do protokołu,  

3. posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

w dniu 24.05.2010r., które stanowią załącznik nr 30 do protokołu,   

4. posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24.05.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 31 do protokołu,  

5. posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24.05.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Jak poinformował Starosta Komisje Rady zebrane w dniu 24.05.2010r. wnioskowały,  

aby uhonorować podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odznaką „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego” Panią Grażynę Drobek – Bukowską oraz Pana Jana Drobek, 

którzy blisko od 27 lat nieprzerwanie tworzą rodzinę zastępczą. W/w wniosek zostanie 

zrealizowany, a projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego” zostanie skierowany na sesję w dniu 25.05.2010r.  

 

Następnie Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego, który mając na uwadze zarzuty podniesione w skardze na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu złożonej przez Pana K. Kretka, zwraca się  

z wnioskiem o opracowanie oraz wdrożenie przez PUP w Raciborzu zasad przyznawania 

stażu do przygotowania zawodowego.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w sprawie opracowania oraz wdrożenia przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu zasad przyznawania stażu do przygotowania zawodowego polecił Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przygotować i przedstawić na posiedzenie Zarządu  

w dniu 29.06.2010r. w/w zasady. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

poinformuje Dyrektora i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Starosta poinformował, iż w dniu 01.06.2010r. Komisja Rewizyjna rozpocznie kontrolę 

wykonywania uchwał podjętych podczas III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego  

w roku 2009.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu w związku z w/w kontrolą komórki organizacyjne  

tut. Starostwa przedstawią uzupełnienie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

podjętych w 2009r. 

 

Ad. 6 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet IV. 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

– uzupełnienie. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 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 

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja 

markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Promocja turystyki, 

Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007 – 2013 – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.08.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski  

to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje  

i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 37 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. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.05.2010r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy o pracę pracownika 

gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

4. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

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

2010. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działań  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działań  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków 

rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Panu Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowe możliwości – nowa przyszłość” Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego na konkurs otwarty nr 1/POKL/9.2./2010,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Panu Andrzejowi 

Brzenczce do wystąpienia z wnioskiem dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowe możliwości – nowa przyszłość” Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego na konkurs otwarty nr 1/POKL/9.2./2010,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

18. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. zaprojektowania  

i wykonania systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4  

w Raciborzu. 

19. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku do programu „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.1 Wymiana 

Młodzieży o dofinansowanie projektu pt. „Młodzieżowa eko-wrażliwość” przez Zespół 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie 

Powiatu Raciborskiego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.   

21. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. umieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu wymienionych informacji. 
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23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia obliczenia subwencji 

oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok. 

24. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na likwidację 

samochodu ciężarowego FSO Polonez Truck będącego w posiadaniu Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

25. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody  

na likwidację wyłączonych z ruchu maszyn znajdujących się na warsztatach szkolnych  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

26. Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (pismo nr TK. 0913-2-3/10 z dnia 18.05.2010r.).  

27. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony 

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

i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników Hospicjum”. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.05.2010r. 

29. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.05.2010r. 

30. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 24.05.2010r. 

31. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24.05.2010r. 

32. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24.05.2010r. 

33. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania oraz wdrożenia przez PUP w Raciborzu zasad przyznawania stażu  

do przygotowania zawodowego (nr BR. 053-5/10 z dnia 24.05.2010r.). 

34. Pismo informujące o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

(nr BR. 0058-7/5/10 z dnia 25.05.2010r.).  

35. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.01.2009r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet 

IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007 – 2013 – uzupełnienie. 
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36. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.08.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł 

śląskiego gotyku – promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach 

turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 3.4 Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – uzupełnienie. 

37. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.08.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski 

to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1 Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013  – uzupełnienie. 


