
PROTOKÓŁ  NR 171/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22 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  170/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 08.06.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 

Protokół  Nr  170/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  08.06.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

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

w dniu 22.06.2010r. 

Starosta  zaprezentował  nową  wersję  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 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.  dotyczących  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego 

uprawnionych.

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

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  przedmiotowy  projekt  uchwały  przekazano  

do  zaopiniowania  Prezesowi  Urzędu  Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów,  który  wniósł 

zastrzeżenia, co do jego treści. W omawianym projekcie uchwały zastrzeżenia Prezesa zostały 

uwzględnione. 

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  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania 

należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi 

Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym,  udzielania  ulg  w  spłacie  tych 

należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych  oraz  postanowił  o  jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

Wicestarosta  przedstawił  nową  wersję  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  zasad  przyznawania  Stypendiów  Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych 

studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wicestarosta  poinformował,  iż  w/w  projekt  uchwały  był  szczegółowo  omawiany  

na  posiedzeniach  Komisji  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  które  wnosiły  uwagi,  co  do 

brzmienia poszczególnych zapisów projektu. W związku z powyższym przygotowano nową 

wersję przedmiotowego projektu uchwały. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  nową  wersją  projektu  uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego 

dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dokonać zmiany brzmienia § 11 pkt 2-3. 

Po  zmianie,  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 zasad przyznawania Stypendiów Starosty 

Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  –  mieszkańców  powiatu  raciborskiego  

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

Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zintensyfikowania  działań  zmierzających  do  sfinalizowania  budowy  zbiornika  „Racibórz 

Dolny”.

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

Starosta poinformował, iż o przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały wnioskowały 

Komisje Rady Powiatu Raciborskiego. 

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 zintensyfikowania działań zmierzających do sfinalizowania budowy 

zbiornika  „Racibórz  Dolny”  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

Jednocześnie  Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  wystąpi  do  Przewodniczącego 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  prośbą  o  wycofanie  projektów  uchwał  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie: 

1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r., 

2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego, 
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3. szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych  mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów  

do tego uprawnionych,

4. zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów 

– mieszkańców powiatu raciborskiego, 

 przekazanych pismem nr OR. 0714-18/10 z dnia 10.06.2010r. i wprowadzenie nowych wersji 

omawianych projektów uchwał. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  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  Poradni 

Nefrologicznej.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  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 Poradni Nefrologicznej oraz polecił przekazać go do zaopiniowania Wojewodzie 

Śląskiemu, Radom: Miasta Racibórz, Miasta Kuźnia Raciborska, Miasta Krzanowice, Gminy 

Nędza, Gminy Rudnik, Gminy Kornowac, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Krzyżanowice. 

Jednocześnie Zarząd zwrócił się z prośbą, aby Przewodniczący Rad: Miast i Gmin umożliwili 

przedstawicielom Powiatu Raciborskiego lub Szpitala Rejonowego w Raciborzu uczestnictwo 

w sesjach,  podczas których omawiany będzie w/w projekt  uchwały.  Powyższą informację 

Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  ujmie  w  pismach  przewodnich  adresowanych  

do Przewodniczących Rad: Miast i Gmin.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania, a także z projektem uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
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z  Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Raciborzu  lub  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  określenia  trybu  powoływania  członków  Powiatowej  Rady 

Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Raciborzu  oraz  jej  organizacji  i  trybu  działania  

oraz  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu 

przeprowadzania  konsultacji  z  Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej 

organizacji powróci na kolejnym posiedzeniu.

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 9 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 10 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 11 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany  uchwały  dot.  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania 

budżetu  powiatu  oraz  składania  oświadczenia  woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach 

majątkowych.

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

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  w  związku  z  potrzebą  regulacji  w  zakresie 

dysponowania  środkami  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  tut.  Starostwie 

zachodzi konieczność zmiany załącznika do Uchwały Nr 152/544/10 z dnia 12.01.2010r.  

w  sprawie  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu 

powiatu oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

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

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej  przekazania  kierownikom jednostek  budżetowych uprawnień  

do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym (2011)  

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym (2011).

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

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  po  uzgodnieniach z  Regionalną  Izbą  Obrachunkową

 w  Katowicach  zachodzi  potrzeba  zmiany  §  1  ust.  1  Uchwały  Nr  170/640/10  

z dnia 8.06.2010r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin  zapłaty  upływa  w roku 

następnym (2011).

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011).
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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 

upoważnienia Członka Zarządu Norberta Parysa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

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

Starosta zaproponował, aby upoważnić Członka Zarządu Norberta Parysa do podejmowania 

wszelkich  czynności  i  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Powiatu  Raciborskiego  

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu w dniu 30.06.2010r. 

W/w propozycja spotkała się z akceptację zebranych. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym  Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  Rada  Powiatu  Raciborskiego  Uchwałą  Nr  XLV/424/2010  

z dnia 25.05.2010r. wyraziła zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się  

w  budynku  położonym  w  Raciborzu  przy  ul.  Klasztornej  8  w  drodze  bezprzetargowej  

na rzecz dotychczasowego najemcy, tj. Pani Elizabeth Stellmach-Kamiński. Wartość rynkowa 

lokalu  mieszkalnego  wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  oraz  udziałem  

we  współwłasności  wynosi  łącznie  107 852,00  zł.  Referat  Gospodarki  Nieruchomościami 

proponuje,  aby  udzielić  bonifikaty  w  wysokości  65  %  od  wartości  rynkowej  lokalu 

mieszkalnego, w przypadku zapłaty ceny jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej 

lub w wysokości 35 % od wartości  rynkowej lokalu mieszkalnego, w przypadku zapłaty  

w 10 ratach rocznych.
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Po analizie  przedmiotowego projektu  uchwały Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił  

o  udzieleniu  bonifikaty  w wysokości  65  % od  wartości  rynkowej  lokalu  mieszkalnego,  

w przypadku zapłaty ceny jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu 

mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia 

z  odpłatności  za  wyżywienie  wychowanków  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do podpisywania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

–  Agencją  Narodową  programu  Leonardo  da  Vinci  z  siedzibą  w  Warszawie  

przy  ul.  Mokotowskiej  43  na  realizację  projektu  realizowanego  w  latach  2010  –  2012  

pn.  „Praktyka  młodego elektryka w Mainz”  w ramach programu „Uczenie się  przez całe 

życie”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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 Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do podpisywania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

–  Agencją  Narodową  programu  Leonardo  da  Vinci  z  siedzibą  w  Warszawie  

przy  ul.  Mokotowskiej  43  na  realizację  projektu  realizowanego  w  latach  2010  –  2012  

pn.  „Praktyka  młodego elektryka w Mainz”  w ramach programu „Uczenie się  przez całe 

życie”.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie pieczęci 

urzędowych Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie pieczęci urzędowych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

Starosta omówił kartę  informacyjną  Wydziału Finansowego dot.  przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego polecił 

Skarbnikowi Powiatu wystosować pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w  Raciborzu,  Dyrektora  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego  w Rudach w sprawie  zobowiązania głównych księgowych do dokładania 

większej  staranności  w  przygotowywanie  oraz  sporządzanie  miesięcznych  i  kwartalnych 

sprawozdań.

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 28 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 Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Młodzieżowego 

Domu  Kultury  w  Raciborzu,  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu, 

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu,  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Nowoczesne pracownie – nowe 

9



możliwości.  Przebudowa  i  wyposażenie  bazy  dydaktycznej  w  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

plotera oraz drukarki laserowej”.

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

Po  zapoznaniu  się  z  w/w  kartą  informacyjną,  Zarząd  postanowił  uzyskać  dodatkowe 

wyjaśnienia  od  Kierowników  Referatów:  Inwestycji  i  Remontów  oraz  Zamówień 

Publicznych, a także od pracowników Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Oświadczyli 

oni, że zwiększenie środków w kwocie 105 508,14 zł  brutto przeznaczonych na realizację 

zamówienia pn.  „Nowoczesne  pracownie  – nowe możliwości.  Przebudowa i  wyposażenie 

bazy dydaktycznej  w Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Raciborzu – dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z  oprogramowaniem, plotera  oraz  drukarki  laserowej”  realizowane  

w  ramach  projektu  pt.  „Nowoczesne  pracownie  –  nowe  możliwości.  Przebudowa  

i  wyposażenie  bazy  dydaktycznej  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu”  

wg umowy nr  UDA-PSL.08.03.00-00-002/09-00 oraz Aneksu Nr 1 do niniejszej  umowy  

z dnia 19.03.2010r. o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na  lata  2007-2013 Priorytet  VIII  „Infrastruktura  edukacyjna”  działanie  8.3  „Infrastruktura 

kształcenia ustawicznego” jest zgodne z przepisami i zasadami określonymi w w/w umowie. 

W związku  z  powyższym,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie 

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. 

Przebudowa  i  wyposażenie  bazy  dydaktycznej  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w  Raciborzu  –  dostawa  sprzętu  komputerowego  wraz  z  oprogramowaniem,  plotera  

oraz drukarki laserowej” o kwotę 105 508,14 zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80140, 

paragrafu 6050 i 6058, poz. WPI 2.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Dobudowa pomieszczenia trenerów  

i siłowni oraz remont istniejących sanitariatów w obiekcie sportowym sali  gimnastycznej  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.

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

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

„Dobudowa  pomieszczenia  trenerów  i  siłowni  oraz  remont  istniejących  sanitariatów  

w obiekcie sportowym sali  gimnastycznej  w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1” do kwoty 27 428,10 zł (brutto). Umowa na roboty dodatkowe powinna 
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zostać podpisana po zmniejszeniu aneksem wynagrodzenia z umowy nr SZ 2222/13/2010  

o kwotę 27 701,70 zł. Płatne z działu 801, rozdziału 80130, paragrafu 6050, poz. WPI 9.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego  

dot. współpracy z brokerem ubezpieczeniowym powiatu – kancelarią Maximus Broker.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zmianie brokera ubezpieczeniowego Powiatu 

Raciborskiego – kancelarii Maximus Broker z chwilą zakończenia procesu likwidacji szkody 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej  pn.  „Prowadzenie  na  terenie  powiatu  raciborskiego  wielofunkcyjnej  placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. Placówka przeznaczona 

będzie docelowo dla 23 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka liczyć będzie  

18 miejsc socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję,  aby  realizację  w/w  zadania 

powierzyć Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny 

Pogrzebień.

Starosta  przedstawił  informacją  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  do  oceny  ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert  na realizację  zadania publicznego z  zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej pn. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

oraz  ćwiczenia  doskonalącego  klasyczne  i  nowoczesne  metody  poprawiające 

przeciwpowodziową prewencję miast i wsi”.

W/w informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję,  aby  realizację  w/w  zadania 

powierzyć  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  –  Markowicach  ul.  Powstańców 

Śląskich 17, 47 – 400 Racibórz.

Starosta przedstawił wnioski:

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

Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  w  dniu  14.06.2010r.,  które  stanowią 
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załącznik nr 34 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych, 

2. z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w  dniu  21.06.2010r.,  które  stanowią  załącznik  nr  35  do  protokołu.  Zarząd  polecił,  

aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Nawiązując do wniosku nr 2 Zarząd  Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  postanowił, iż na sesji  

w dniu 22.06.2010r.  zgłosi  autopoprawkę co do brzmienia § 7 załącznika do projektu 

uchwały  w  spawie  zatwierdzenia  statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  „Złota  Jesień”  

w Raciborzu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 2 udzielił Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  wyraził  zgodę na przesunięcie terminu opracowania nowej 

propozycji co do sposobu, formy i terminów składania informacji o realizacji uchwał Rady 

Powiatu  Raciborskiego.  Wstępne  propozycje  zostaną  omówione  na  jednym  z  kolejnych 

posiedzeń Zarządu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Bank Spółdzielczy w Raciborzu uruchomił w punkcie 

kasowym mieszczącym się w budynku tut. Starostwa przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu terminal 

POS, co daje możliwość płacenia kartą płatniczą za usługi realizowane przez petentów. 

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 22.06.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

5. Nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowych 

zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych  mających  charakter 

cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do 

tego uprawnionych.

6. Nowa  wersja  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zasad 

przyznawania  Stypendiów  Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zintensyfikowania  działań 

zmierzających do sfinalizowania budowy zbiornika „Racibórz Dolny”.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  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  Poradni 

Nefrologicznej.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

12. Uchwała 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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13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu 

oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu 

oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 

z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  (2011)  jest  niezbędna  dla 

zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin  zapłaty  upływa  w roku  następnym 

(2011).

16. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 

z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  (2011)  jest  niezbędna  

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 

(2011).

17. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka 

Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym 

Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

18. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

19. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

20. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego 

stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

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

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

22. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zwolnienia  z  odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 
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Janowskiemu  do  podpisywania  i  wykonania  umowy  z  Fundacją  Rozwoju  Systemu 

Edukacji  – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43 na realizację projektu realizowanego w latach 2010 – 2012  

pn. „Praktyka młodego elektryka w Mainz” w ramach programu „Uczenie się przez całe 

życie”.

24. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 

Janowskiemu  do  podpisywania  i  wykonania  umowy  z  Fundacją  Rozwoju  Systemu 

Edukacji  – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43 na realizację projektu realizowanego w latach 2010 – 2012  

pn. „Praktyka młodego elektryka w Mainz” w ramach programu „Uczenie się przez całe 

życie”.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  pieczęci  urzędowych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie pieczęci urzędowych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.

27. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia dodatkowych 

środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Nowoczesne  pracownie  –  nowe 

możliwości.  Przebudowa  i  wyposażenie  bazy  dydaktycznej  w  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

plotera oraz drukarki laserowej”.

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

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Dobudowa  pomieszczenia  trenerów  i  siłowni  

oraz  remont  istniejących  sanitariatów  w  obiekcie  sportowym  sali  gimnastycznej  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.

31. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego  dot.  współpracy  

z brokerem ubezpieczeniowym powiatu – kancelarią Maximus Broker.

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

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo 
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– wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. Placówka przeznaczona będzie 

docelowo dla  23  dzieci  i  młodzieży do  lat  18,  obojga  płci.  Placówka  liczyć  będzie  

18 miejsc socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych”. 

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

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

pn.  „Przeprowadzenie szkoleń  z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej  oraz ćwiczenia 

doskonalącego  klasyczne  i  nowoczesne  metody  poprawiające  przeciwpowodziową 

prewencję miast i wsi”.

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 14.06.2010r.

35. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w dniu 21.06.2010r.
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