
PROTOKÓŁ  NR 169/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 1 czerwca 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  168/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.05.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  168/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.05.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania 

publicznego w zakresie ochrony środowiska.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  przygotowanym  projektem  uchwały  planowane  jest 

udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej  

w kwocie 48.906,00 zł dla Gminy Nędza z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego 

w zakresie ochrony środowiska pn.: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego 

w  Łęgu  przy  ulicy  Wyzwolenia  8,  należącego  do  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  

w  Zawadzie  Książęcej  w  gminie  Nędza”.  Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy 

finansowej  oraz przeznaczenie i  zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie 

zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Nędza.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy  Nędza  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  ochrony  środowiska  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego dla  Gminy Pietrowice  Wielkie  na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

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

Starosta  przypomniał,  iż  organizacji  zadania  publicznego  o  charakterze  ponadlokalnym  

w zakresie rolnictwa pn. „Dożynki 2010” podjęła się Gmina Pietrowice Wielkie. W bieżącym 

roku wydarzenie to będzie miało charakter  szczególny,  gdyż powierzono nam organizację 

Dożynek  Wojewódzkich.  W  budżecie  powiatu  na  powyższy  cel  przewidziano  dotację  

w  wysokości  20.000  zł.  Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  

oraz  przeznaczenie  i  zasady  rozliczenia  środków  określone  zostaną  w  umowie  zawartej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Pietrowice Wielkie. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadlokalnym  w  zakresie  rolnictwa  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 
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Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

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

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

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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.

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

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  usunięcie  1  sztuki  drzewa  przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu.

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

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotowym  projektem  uchwały  Zarząd  polecił  Kierownikowi 

Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dokonać  zmian  w  tytule,  §  1  ust.  1  

oraz uzasadnieniu. 

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

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

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego Zarządu Starosta poinformował, iż podczas obchodów 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przedstawiciele rodzin sugerowali, aby w ramach środków 

zabezpieczonych  w  budżecie  na  zorganizowanie  wyjazdu  szkoleniowo  –  integracyjnego 

odbyły się dwa wyjazdy, a nie jak planowano jeden. Celowym jest także, aby w wyjazdach 

tych  uczestniczyło  jak  najwięcej  osób.  Zarząd  zaakceptował  powyższą  sugestię  i  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotować  na  kolejne  posiedzenie  projekt 

uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, który dotyczyć będzie zorganizowania 

dwóch, min. 3 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych,  

a w każdym z nich będą uczestniczyć min. 42 osoby. Środki przeznaczone na realizację tego 

konkursu wynosić będą - 2 x 20.000 zł.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania 

komisji ds. ustalenia szkód powodziowych i szacowania strat powstałych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wskutek intensywnych opadów 

deszczu w maju 2010r. 

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

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  wytycznymi  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  

i Administracji pt. „Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych 

zdarzeniami  noszącymi  znamiona klęski  żywiołowej  oraz  ubiegania  się  o  dofinansowanie 

zadań  własnych  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  remontów lub  odbudowy 

uszkodzonych i  zniszczonych obiektów budowlanych” jednostka samorządu terytorialnego 

może starać się o dofinansowanie zadań polegających na odbudowie lub remoncie mienia 

komunalnego  zniszczonego  lub  uszkodzonego  w  wyniku  działania  żywiołu.  W związku  

z  powyższym  celowym  jest  powołanie  komisji,  która  ustali  szkody  i  oszacuje  straty 

spowodowane  intensywnymi  opadami  deszczu.  Na  podstawie  zebranych  danych  zostanie 

przygotowany wniosek o dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, 

tak aby basen ZSOMS w Raciborzu został ponownie uruchomiony od 01.09.2010r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód 

powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Kolejno  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

powołania  komisji  ds.  ustalenia  szkód  powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  

na drogach powiatowych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód 

powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  na  drogach  powiatowych  wskutek 

intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

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

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Marszałka  Województwa  Śląskiego  (nr  SP.  RP.  7321-11/2010  z  dnia  17.05.2010r.)  

o  uzgodnienie  zmiany Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Śląskiego  

z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie uzgodnił projekt zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego  Województwa  Śląskiego  z  Prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  

w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządowymi  powiatu,  podejmując  stosowne 

postanowienie. Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot.  rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r., bilansu na dzień 31.03.2010r., opisu 

sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala  Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

31.03.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

Starosta przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 04.05.2010r. Dyrektor Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu szczegółowo przedstawił rachunek zysków i start jednostki za I kwartał 2010r. 

Aktualnie  złożone  zostały  informacje  nt.  sytuacji  finansowej  Szpitala  za  okres  

od  01.01.2010r.  do  30.04.2010r.,  które  przedstawione  zostaną  na  jednym  z  kolejnych 

posiedzeń.

5



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

od 01.01.2010r. do 31.03.2010r., bilansem na dzień 31.03.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  31.03.2010r., 

przychodami  i  kosztami  oddziałów  i  poradni,  postanawiając  o  prowadzeniu  dalszego 

comiesięcznego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.

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 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian planów finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych 

w Raciborzu,  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  Powiatowego Zarządu 

Dróg  w  Raciborzu,  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu,  Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. oprogramowania dla księgowości w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Raciborski – uzupełnienie.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  uznał  za  zasadne  wdrożenie  nowego  oprogramowania  

dla  księgowości  i  płac  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  podległych  Powiatowi 

Raciborskiemu,  jednakże  decyzja  w w/w sprawie  może zostać  podjęta  po  przedstawieniu 

całościowych, realnych kosztów, jakie w związku z powyższym zostaną poniesione z budżetu 

Powiatu Raciborskiego. W/w dane przedstawi Referat Edukacji, Kultury i Sportu. 

Następnie  Starosta  omówił  pismo  Przewodniczącego  Komisji  Oddziałowej  NSZZ 

„Solidarność” TVP Katowice w sprawie wsparcia działań ratujących TVP Katowice oraz inne 

Oddziały Regionalne Telewizji Polskiej, a także wysłania stanowiska w tej sprawie na ręce 

Prezesa Zarządu TVP S.A.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  w  powyższej  sprawie  wystąpi  o  opinię  

do Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Nawiązując do polecenia z posiedzenia Zarządu w dniu 11.05.2010r. w sprawie 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 Skarbnik Powiatu poinformowała, iż wystosowała 

w powyższej sprawie pismo do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu. 

W odpowiedzi Prezes Banku informuje, iż proces uruchomienia terminalu POS nie zależy  

od  Banku,  a  od  dostawcy  systemu.  Przeprowadzone  dotychczasowe  testy  wypadły 

niezadowalająco z przyczyn leżących po stronie dostawcy systemu. Dostawca zobowiązał się 

usunąć  wszelkie  zakłócenia  pracy systemu i  zapewnił,  że  najpóźniej  do  końca  bieżącego 

miesiąca  system  będzie  mógł  być  wdrożony  do  bieżącej  obsługi.  Jak  podkreśla  Prezes 

Zarządu Banku wprowadzana dodatkowa usługa  nie  wchodziła  w zakres  obsługi,  na  jaki 

podpisano  umowę  i  wprowadzana  jest  dla  wygody  klientów  tut.  Starostwa,  a  z  punktu 

ekonomicznego nie jest dla Banku przychodową. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  wyjaśnieniami  Prezesa  Zarządu  Banku 

Spółdzielczego w Raciborzu dot. uruchomienia terminalu POS. Polecił Skarbnikowi Powiatu 

na bieżąco monitorować postęp prac związanych z uruchomieniem terminalu i ewentualnie 

wystosować kolejne pismo w w/w sprawie. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu w sprawie przekazania środków w wysokości 40.000 zł celem opłacenia składek 

ZUS za maj b.r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie dla Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu środków w wysokości 40.000 zł celem opłacenia składek ZUS 

za maj b.r. Rozliczenie środków nastąpi z dotacji za czerwiec 2010r.  

Nawiązując  do  polecenia  z  posiedzenia  Zarządu  w  dniu  25.05.2010r.  Skarbnik  Powiatu 

przedstawiła wyjaśnienia i sposób wyliczenia odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, 

zatrudnionym  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu.  Jak  przekazała  Skarbnik 

Powiatu wyliczenie kwoty w wysokości 16 372,44 zł nie budzi zastrzeżeń, jednakże jednostka 

nie posiada środków finansowych w swoim budżecie na w/w cel. 

W dalszej  kolejności  Skarbnik  Powiatu  omówiła  pismo Dyrektora  Młodzieżowego Domu 

Kultury  w  Raciborzu  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym  jednostki  

z  wynagrodzeń  i  składek  od  nich  naliczanych  na  wydatki  związane  z  realizacją  zadań 
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statutowych  placówki  w  wysokości  13 735  zł.  Jak  informuje  Dyrektor  MDK  

w/w oszczędności  finansowe  wynikły  ze  zmiany wymiaru  etatu  na  stanowisku  operatora 

sprzętu audiowizualnego z 1 na ½ etatu począwszy od kwietnia 2010r. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił  zwiększyć  budżet  MDK w Raciborzu  o kwotę 

16 373  zł,  z  przeznaczeniem na  wypłatę  odprawy pośmiertnej  po  zmarłym pracowniku,  

w  tym  o  kwotę  13 735  zł,  powstałą  z  reorganizacji  na  stanowisku  operatora  sprzętu 

audiowizualnego.  Pozostała  brakująca  kwota  zostanie  przekazana  ze  środków  będących  

w dyspozycji tut. Starostwa. 

Ad. 5

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  iż  w  związku  z  kontrolą  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  komórki  organizacyjne  tut.  Starostwa  przedstawiły  uzupełnienie 

realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2009r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Pełnomocnikowi  ds.  Zarządzania  Jakością 

opracowanie  nowej  propozycji  co  do  sposobu,  formy  i  terminów  składania  informacji  

o realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. Wstępne propozycje zostaną omówione  

na posiedzeniu w dniu 29.06.2010r. 

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/174/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie wyrażenia 

zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.
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Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  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 

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/362/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 27.10.2009r.  w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r. – uzupełnienie.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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 

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVII/371/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2009r. w sprawie dokonania 

przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegających  

na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej  

– uzupełnienie.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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 

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/383/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ  

– uzupełnienie.

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

załącznik nr 26 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  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XL/388/2010  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.01.2010r.  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego – uzupełnienie.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych 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 

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

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji n/w Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego: 

1. Nr  XXVIII/286/2009  z  dnia  24.02.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Gliwice  w  sprawie  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego – Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach – uzupełnienie, 

2. Nr XXX/307/2009 z dnia 31.03.2009r. w sprawie dotacji  na zadanie p.n.  „Renowacja 

ołtarza  głównego  i  dwóch  ołtarzy  bocznych  kościółka  drewnianego  pw.  Św.  Krzyża  

w Pietrowicach Wielkich wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej” 

– uzupełnienie,

3. Nr  XXXIV/346/2009  z  dnia  25.08.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze – uzupełnienie,

4. Nr  XXXIV/349/2009  z  dnia  25.08.2009r. w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  wykorzystywania  

– uzupełnienie,
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5. Nr  XXXVI/360/2009  z  dnia  27.10.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem Racibórz  w  sprawie  kształcenia  uczniów Gimnazjum Nr  5  

im.  Jana  Pawła  II  w  Raciborzu  w  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  

w zakresie przyuczenia do zawodu w postaci zajęć praktycznych – uzupełnienie,

6. Nr  XXXVII/367/2009  z  dnia  24.11.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Gminą  Kietrz  dotyczącego  określenia  zasad  uczęszczania  uczniów  

ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Kietrz,  na  zajęcia  religii  

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu  

– uzupełnienie,

7. Nr  XXXVII/368/2009  z  dnia  24.11.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Knurów  dotyczącego  finansowania  kształcenia  uczniów  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii  

w  Pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  Kościoła  Nowe  Życie  w  Knurowie,  Zbór 

Kościoła Bożego w Chrystusie – uzupełnienie,

8. Nr  XXXVIII/377/2009  z  dnia  22.12.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Powiatem  Kluczborskim  dot.  współpracy  w  zakresie  dokształcania 

zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  do  oddziałów  wielozawodowych  

w  zasadniczych  szkołach  zawodowych,  prowadzonego  przez  koordynatora 

wojewódzkiego  –  Wojewódzki  Ośrodek  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Kluczborku – uzupełnienie.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 28 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 01.06.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01.06.2010r. 

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

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego  

w zakresie ochrony środowiska.

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

z  budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

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

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

2010.

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

1 sztuki drzewa przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

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

drzewa przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

pomocy społecznej.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

ds.  ustalenia  szkód  powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  wskutek  intensywnych 

opadów deszczu w maju 2010r. 

13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  ds.  ustalenia 

szkód powodziowych i szacowania strat powstałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 

2010r. 
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14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

ds.  ustalenia  szkód  powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  na  drogach 

powiatowych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

ds.  ustalenia  szkód  powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  na  drogach 

powiatowych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

16. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Marszałka 

Województwa Śląskiego (nr SP. RP.  7321-11/2010 z  dnia 17.05.2010r.)  o uzgodnienie 

zmiany  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Śląskiego  z  Prognozą 

oddziaływania na środowisko.

17. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA 0718A/III/28/3/10  

z dnia 01.06.2010r. 

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

od 01.01.2010r. do 31.03.2010r., bilansu na dzień 31.03.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

20. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  oprogramowania  

dla  księgowości  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski – uzupełnienie.

21. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  Oddziałowej  NSZZ  „Solidarność”  TVP Katowice  

w sprawie  wsparcia  działań ratujących TVP Katowice oraz  inne Oddziały Regionalne 

Telewizji Polskiej z dnia 11.05.2010r. 

22. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XVIII/174/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.

23. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.

24. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/362/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany 
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uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r. – uzupełnienie.

25. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVII/371/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.11.2009r.  w  sprawie 

dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego 

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

polegających  na  wydzieleniu  i  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Naczyniowej  i  Poradni 

Gastroenterologicznej – uzupełnienie.

26. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/383/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu 

rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację 

Stacji Dializ – uzupełnienie.

27. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XL/388/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów 

jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego – uzupełnienie.

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

n/w Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

1) Nr  XXVIII/286/2009  z  dnia  24.02.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Gliwice  w  sprawie  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego – Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach – uzupełnienie, 

2) Nr XXX/307/2009 z dnia 31.03.2009r. w sprawie dotacji  na zadanie p.n.  „Renowacja 

ołtarza  głównego  i  dwóch  ołtarzy  bocznych  kościółka  drewnianego  pw.  Św.  Krzyża  

w Pietrowicach Wielkich wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej” 

– uzupełnienie,
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3) Nr  XXXIV/346/2009  z  dnia  25.08.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze – uzupełnienie,

4) Nr  XXXIV/349/2009  z  dnia  25.08.2009r. w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  wykorzystywania  

– uzupełnienie, 

5) Nr  XXXVI/360/2009  z  dnia  27.10.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem Racibórz  w  sprawie  kształcenia  uczniów Gimnazjum Nr  5  

im.  Jana  Pawła  II  w  Raciborzu  w  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  

w zakresie przyuczenia do zawodu w postaci zajęć praktycznych – uzupełnienie, 

6) Nr  XXXVII/367/2009  z  dnia  24.11.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Gminą  Kietrz  dotyczącego  określenia  zasad  uczęszczania  uczniów  

ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Kietrz,  na  zajęcia  religii  

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu  

– uzupełnienie, 

7) Nr  XXXVII/368/2009  z  dnia  24.11.2009r. w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Knurów  dotyczącego  finansowania  kształcenia  uczniów  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii  

w  Pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  Kościoła  Nowe  Życie  w  Knurowie,  Zbór 

Kościoła Bożego w Chrystusie – uzupełnienie, 

8) Nr  XXXVIII/377/2009  z  dnia  22.12.2009r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

porozumienia  z  Powiatem  Kluczborskim  dot.  współpracy  w  zakresie  dokształcania 

zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  do  oddziałów  wielozawodowych  

w  zasadniczych  szkołach  zawodowych,  prowadzonego  przez  koordynatora 

wojewódzkiego  –  Wojewódzki  Ośrodek  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Kluczborku – uzupełnienie.

16


