
PROTOKÓŁ  NR 172/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 28 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. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zwiększenia  liczby uczestników 

Warsztatu Terapii Zawodowej w Raciborzu – II.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  171/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.06.2010r. 

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.

Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Kierownika  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w Raciborzu 

Franciszka  Mandrysza  i  poinformował,  iż  wizyta  związana jest  ze  złożonym wnioskiem  

o  zwiększenie  o  5  osób  liczby uczestników Warsztatu  Terapii  Zawodowej  w Raciborzu  

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

do protokołu). 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  ustaleniami  zwrócono  się  do  Zarządu  Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  Warszawie  o  zwiększenie  środków 

PFRON,  przyznanych  naszemu  powiatowi  zgodnie  z  algorytmem,  z  przeznaczeniem  
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na  pokrycie  kosztów  zwiększenia  liczby  uczestników  WTZ  w  Raciborzu  o  5  osób 

od  01.09.2010r.  W  odpowiedzi  przedstawiciel  PFRON  stwierdził,  iż  „nie  ma  podstaw 

prawnych  do  przyznania  dodatkowych  środków  na  indywidualne  wnioski  starostów” 

oraz  że  „koszty udziału  dodatkowych 5  osób w zajęciach warsztatów terapii  zajęciowej  

w roku 2010, mogą być pokryte ze środków PFRON jakie przypadają na zadania bieżące  

w tym roku dla powiatu raciborskiego”. Dodatkowo odpowiadający stwierdził, że zwiększona 

liczba uczestników wtz będzie brana pod uwagę przy obliczaniu środków dla powiatu na rok 

2011  i  kolejne  lata  jeżeli  zwiększona  liczba  uczestników  wtz  zostanie  wykazana  

w sprawozdaniu z wykorzystania środków finansowych PFRON za IV kwartał 2010r. Jeżeli 

uwzględni  się  sugestię  zawartą  w  piśmie  przedstawiciela  PFRON  zwiększenie  liczby 

uczestników wtz mogłoby nastąpić od 01.12.2010r. Należy stwierdzić, że zwiększenie liczby 

uczestników  wtz  w  roku  2010  w  90%  może  być  pokryte  ze  środków  PFRON  

na 2010r., lecz środki te należy przesunąć z zadań realizowanych w bieżącym roku przez PUP 

lub PCPR. W roku 2011 i latach następnych 90% kosztów zwiększenia liczby uczestników 

wtz  pokryje  PFRON  w  środkach  przekazywanych  corocznie  powiatowi  zgodnie  

z algorytmem. 

W  przypadku  zwiększenia  liczby  uczestników  o  5  osób  w  okresie  od  01.09.2010r. 

do 31.12.2010r. koszty całkowite zwiększenia  rozkładałyby się następująco: 

− 90% kosztów PFRON – 1 233,00 zł x 5 osób x 4 m – ce = 24 660,00 zł, 

− 10% kosztów Powiat –      137,00     zł x 5 osób x 4 m     – ce =   2     740,00     zł,   

                                                            Razem                                   27 400,00 zł.

W  przypadku  zwiększenia  liczby  uczestników  o  5  osób  w  okresie  od  01.12.2010r. 

do 31.12.2010r. koszty całkowite zwiększenia rozkładałyby się następująco:

− 90% kosztów PFRON – 1 233,00 zł x 5 osób x 1 m – c = 6 165,00 zł, 

− 10% kosztów Powiat –      137,00     zł x 5 osób x 1 m     –     c =    685,00     zł,   

                                                            Razem                                 6 850,00 zł.

Kierownik  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Raciborzu  Franciszek  Mandrysz  stwierdził,  

iż  PFRON nie  przyzna  dodatkowych środków na  dofinansowanie kosztów działania wtz  

w 2010r. Istnieje duża szansa, że zwiększona liczba uczestników warsztatu terapii zajęciowej 

będzie  wzięta  pod  uwagę  w  obliczaniu  wysokości  środków  przypadających  dla  Powiatu 

Raciborskiego w 2011r.,  pod warunkiem wykazania tej  liczby w sprawozdaniu rzeczowo-
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finansowym z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych 

finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2010r.

Wicestarosta podkreślił, iż zwiększenie liczby uczestników wtz w roku 2010 w 90 % może 

być  pokryte  ze środków PFRON, ale  środki  te  należy przesunąć z  zadań realizowanych  

w bieżącym roku przez PUP czy PCPR. Podział środków otrzymywanych z PFRON jest coraz 

trudniejszy,  gdyż  z  roku  na  rok  przekazywane  są  mniejsze  środki  finansowe  

na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwiększenie liczby 

uczestników wtz o pięć osób spowoduje, iż w 2011 roku 10% udział własny powiatu wzrośnie 

o 8 220, 00 zł (137,00 zł x 5 osób x 12 m). Natomiast całkowity udział powiatu w kosztach 

utrzymania wtz w takim przypadku wyniesie: 106 860,00 zł + 8 220,00 zł = 115 080,00 zł. 

Wicestarosta zwrócił ponadto uwagę, iż od paru lat toczy się dyskusja jak w przyszłości ma 

funkcjonować  PFRON  i  komu  ma  być  przypisana  realizacja  poszczególnych  zadań,  

jako zadań własnych. 

Kierownik WTZ w Raciborzu podkreślił, iż problem zwiększania liczby uczestników wtz jest 

problem  społecznym,  z  którym  borykają  się  wszystkie  samorządy  powiatowe  w  kraju. 

Zwrócił uwagę, iż na przyjęcie do WTZ w Raciborzu oczekuje 22 osób. Osoby skierowane 

do wtz mają zapewnioną opiekę przez 7 godz./dziennie,  co jest  niezwykle istotne dla ich 

funkcjonowania w społeczeństwie.

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgodnie podkreślili, iż rozumieją jak ważne jest 

podejmowanie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  jednakże  problemem  jest  jak 

zawsze znalezienie dodatkowych środków na ten cel. 

Dyrektor  PCPR  w  Raciborzu  Henryk  Hildebrand  poinformował,  iż  90  %  kosztów 

zwiększenia liczby uczestników wtz pokryje PFRON w środkach przekazywanych corocznie 

powiatowi  zgodnie  z  algorytmem.  Środki  te  są  z  całej  puli  jaką  dysponuje  PFRON 

przyznawanych  w  pierwszej  kolejności.  Oczywiście  zmniejszają  one  pulę  środków 

przyznawanych na inne zadania. 

Odpowiadając  na  pytanie  Wicestarosty  dotyczące  pozyskiwania  środków  zewnętrznych, 

Kierownik  Mandrysz  poinformował,  iż  organem  prowadzącym  WTZ  w  Raciborzu  jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, stąd jego działalność musi być zbieżna z tą, którą 

podejmuje  OPS.  WTZ  w  Raciborzu  uczestniczy  w  przedsięwzięciach  organizowanych  

z okazji różnych wydarzeń odbywających się w Raciborzu, na których prezentuje i sprzedaje 

wyroby uczestników WTZ i w ten sposób uzyskuje dodatkowe dochody. 

Po  dyskusji,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  4  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – wyraził zgodę na zwiększenie o 5 osób liczby 
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uczestników WTZ w Raciborzu w okresie od 01.12.2010r. do 31.12.2010r. Środki na w/w cel 

pozyskane zostaną poprzez przesunięcie środków z zadania „promowanie aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” – 10.000 zł  

– ujętych w pkt 2f załącznika do Uchwały Nr XLII/404/2010 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  30.03.2010r.  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010.

Jednocześnie  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  w  przyszłości  rozważyć 

możliwość wspólnego finansowania z Gminami Powiatu Raciborskiego kosztów uczestników 

WTZ  w  Raciborzu,  przy  założeniu,  że  Gminy  będą  dofinansowywały  pobyt  swoich 

mieszkańców.  

Ad. 2

Protokół  Nr  171/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  22.06.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

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.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  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 polecił, 

aby w projekcie: 

1. nie powtarzać zapisów ustawowych, 

2. uszczegółowić uzasadnienie, 

3. zmienić  brzmienie  §  6  ust.  1  pkt  2  załącznika  nr  1  poprzez  zastąpienie  słów:  

„na uzasadniony wniosek innego członka Rady, poparty podpisami co najmniej 2/3 jej 

składu”  słowami:  „na uzasadniony wniosek innego członka Rady,  poparty podpisami  

co najmniej 1/2 jej składu”, 
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4. zmienić  brzmienie  §  6  ust.  1  załącznika  nr  2  poprzez  wykreślenie  słów:  

„ze swojego składu”, 

5. określić tryb odwoływania Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu. 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt 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.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  projektem  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  polecił,  aby  w  projekcie  nie  powtarzać 

zapisów ustawowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż po dokonaniu zmian w/w projekty uchwał będą 

omawiane na kolejnym posiedzeniu. 

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.

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.

5



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 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 przyjęcia 

wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzoru  wniosku  o  udzielenie  dotacji  oraz  wzoru 

rozliczenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu dokonać zmiany w załączniku nr 2. 

Zmiany  te  polegają  na  zastąpieniu  słów:  „Do  rozliczenia  dołączyć  należy  kserokopie 

wszystkich  rachunków,  faktur,  które  opłacone  zostały  w  całości  lub  części  ze  środków 

pochodzących  z  dotacji.  Oryginały  rachunków,  faktur  należy  przechowywać  przez  5  lat  

i  udostępnić  podczas  ewentualnie  przeprowadzanych  czynności  kontrolnych”  słowami:  

„Do rozliczenia należy przedstawić do wglądu oryginały wszystkich rachunków, faktur, które 

opłacone  zostały  w  całości  lub  części  ze  środków  pochodzących  z  dotacji  w  celu 

potwierdzenia  ich  za  zgodność  z  oryginałem.  Oryginały  rachunków,  faktur  należy 

przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru 

wniosku  o  udzielenie  dotacji  oraz  wzoru  rozliczenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

Jednocześnie Zarząd polecił, aby pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dokonywali 

każdorazowych  kontroli  udzielanych  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  
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lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto Zarząd ustalił, 

iż sprawa udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Raciborskiego zostanie poruszona 

na kolejnym spotkaniu z kierownikami komórek organizacyjnych tut. Starostwa. 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

wniosku  Wójta  Gminy  Rudnik  w  sprawie  zaliczenia  drogi  ul.  Kozielskiej  w  Rudniku  

do kategorii dróg gminnych.

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

Starosta  zaproponował,  aby  pozytywnie  zaopiniować  wniosek  Wójta  Gminy  Rudnik  

w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielskiej położonej w Rudniku do kategorii dróg gminnych. 

Pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraził Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy 

Rudnik w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielskiej w Rudniku do kategorii dróg gminnych.

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

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  planów  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu, 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu, 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  

w  Raciborzu,  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu,  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu,  Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W tym  miejscu  Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  pismami  Dyrektorów:  Zespołu 

Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  
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w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w sprawie zwiększenia planu 

finansowego wydatków.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  pismem  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  nr  ZSO  NR  1/3014/31/10  z  dnia  16.06.2010r.  

oraz w nawiązaniu do pisma TF.3120/13/ZSOnr1/10 z dnia 10.06.2010r. podtrzymał swoją 

decyzję  z  dnia  08.06.2010r.,  dotyczącą  szczegółowego  przeanalizowania  wydatków 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.  Podkreślił,  że złożenie sprawozdania 

opisowego za I półrocze 2010r. nie zwalnia jednostki z przedstawienia osobno szczegółowej 

analizy, dotyczącej wykonanych wydatków na dzień sporządzenia analizy oraz planowanych 

wydatków do końca 2010r., w rozbiciu na paragrafy (nie dotyczy to paragrafów płacowych). 

Po przedstawieniu  żądanych informacji  Zarząd Powiatu  Raciborskiego podejmie  decyzję  

w  sprawie  ewentualnego  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu na 2010 rok.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  pismem  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  nr  ZSO  NR  2/3014/21/10  z  dnia  21.06.2010r.  

oraz w nawiązaniu do pisma TF.3120/9/ZSOnr2/10 z dnia 17.06.2010r. podtrzymał decyzję 

dotyczącą  szczegółowego  przeanalizowania  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań 

statutowych jednostki. Podkreślił, że złożenie sprawozdania opisowego za I półrocze 2010r. 

nie zwalnia jednostki z przedstawienia osobno szczegółowej analizy, dotyczącej wykonanych 

wydatków  na  dzień  sporządzenia  analizy  oraz  planowanych  wydatków  do  końca  2010r., 

rozbiciu na paragrafy (nie dotyczy to paragrafów płacowych). Po przedstawieniu żądanych 

informacji  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  podejmie  decyzję  w  sprawie  ewentualnego 

zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  

w Raciborzu na 2010 rok.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury  w Raciborzu  nr  MDK 3120/40/2010  z  dnia  22.06.2010r.  w sprawie  zwiększenia 

budżetu polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przeanalizować zasadność 

wnioskowanych zmian. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 30.04.2010r., bilansu na dzień 30.04.2010 r., opisu 

sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala  Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.04.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  karta  informacyjna  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 30.04.2010r., bilansu 

na  dzień  30.04.2010 r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec kwietnia 2010r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.04.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni 

będzie omawiana na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na zmianę zakresu przyjętego do realizacji w 2010r. w planie finansowym Referatu 

Inwestycji i Remontów w Dziale 854, Rozdziale 85407, § 4270.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na zmianę zakresu przyjętego do realizacji  

w 2010r. planu finansowego Referatu Inwestycji i Remontów w Dziale 854, Rozdziale 85407, 

§ 4270, tj.: w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu na wykonanie modernizacji 

schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem i dociepleniem fragmentu elewacji i I-go etapu 

docieplenia  nad  salą  gimnastyczną,  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu  

na  wykonanie  prac  malarskich  oraz  związanych  z  prawidłowym  działaniem  instalacji 

elektrycznych na parterze.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wszczęcia 

procedury rozpatrzenia  przez Zarząd Powiatu oferty MKZ Unia Racibórz na organizację  

IV  Mistrzostw  Polski  w  zapasach  plażowych  i  pokazu  zapaśniczego  w  ramach  XVIII 

Memoriału  im.  mł.  kpt.  A.  Kaczyny  i  dh.  A.  Malinowskiego  i  udzielanie  w  trybie 

pozakonkursowym  dotacji  na  wsparcie  realizacji  w/w  zadania  publicznego  w  dniach  

od 21 do 22 sierpnia 2010r.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  wszcząć  procedurę  rozpatrzenia  oferty  MKZ  Unia 

Racibórz na organizację IV Mistrzostw Polski w zapasach plażowych i pokazu zapaśniczego 

w ramach XVIII Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego i udzielenia  

w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w dniach 

od 21 do 22 sierpnia 2010r. W tym celu Referat Edukacji, Kultury i Sportu zamieści na okres 

7 dni ofertę MKZ Unia Racibórz w BIP-ie Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego  w  wersji  elektronicznej  oraz  w  wersji  papierowej  na  tablicy  ogłoszeń  

w siedzibie Starostwa.
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11.05.2010r. w sprawie przygotowania karty 

informacyjnej o utworzeniu Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w  Raciborzu  oraz  Liceum  Ogólnokształcącego  (klasa  policyjna)  w  Zespole  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wicestarosta  przedstawił  harmonogram  działań  związanych  z  uruchomieniem  Liceum 

Plastycznego  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  oraz  Liceum 

Ogólnokształcącego  (klasa  policyjna)  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu.  

Jak poinformował Rektor PWSZ w Raciborzu jest zainteresowany inicjatywą uruchomienia 

Liceum Plastycznego i  jest  gotowy udostępnić pomieszczenia uczelni i  bazę nieodpłatnie  

na potrzeby funkcjonowania liceum, jak również niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Z  kolei  Powiatowa  Komenda  Policji  w  Raciborzu  jest  zainteresowana  powstaniem klasy 

policyjnej  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  i  jest  gotowa  do  pomocy  

przy  zatrudnieniu  kadry  do  nauczania  przedmiotów  zawodowych  oraz  nieodpłatnego 

użyczenia niezbędnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i bazy lokalowej. Wszystkie zajęcia 

ogólnokształcące oraz teoretyczne przedmioty zawodowe mogą być realizowane w budynku 

Szkoły,  która  dysponuje  odpowiednią  liczbą  pomieszczeń  lekcyjnych  i  stosowną  bazą 

dydaktyczną.

Konkludując  Wicestarosta  stwierdził,  iż  utworzenie  dwóch  nowych  typów  szkół  pozwoli 

zwiększyć konkurencyjność szkół ponadgimnzjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu 

w stosunku do powiatów ościennych. Najbliższe Liceum Plastyczne znajduje się w Opolu  

i  w  Katowicach,  a  klasa  Liceum  Ogólnokształcącego  oparta  na  współpracy  z  Policją  

-  w  Żorach  oraz  w  Katowicach.  Nowe  kierunki  kształcenia  pozwolą  utrzymać  nabór  

do  zbliżonym  poziomie,  co  jest  istotne  w  kontekście  wchodzącego  do  szkół 

ponadgimnazjalnych  niżu  demograficznego.  Z  rozmów  przeprowadzonych  z  dyrektorami 

szkół,  którzy  prowadzą  tego  typu  szkoły  wynika,  że  cieszą  się  one  powodzeniem,  

w szczególności klasa LO z godzinami policyjnymi. Co istotne Komenda Powiatowa Policji 

w Raciborzu deklaruje współpracę z Dyrektorem Szkoły w zakresie prowadzenia tego typu 

szkoły. Wicestarosta podkreślił, iż po utworzeniu klasy LO z godzinami policyjnymi wzrośnie 

dyscyplina w Szkole. Zaproponował uruchomienie nowych typów szkół w zespołach szkół, 

które nie generują strat. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał  się z  kartą  informacyjną  dot.  utworzeniu Liceum 

Plastycznego  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  oraz  Liceum 
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Ogólnokształcącego  (klasa  policyjna)  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu. 

Postanowił,  iż  w kolejnym posiedzeniu  weźmie  udział  Dyrektor  ZSO Nr 1 w Raciborzu, 

celem  przedyskutowania  propozycji  utworzenia  Liceum  Plastycznego  w  w/w  Szkole.

 O powyższym Dyrektora poinformuje Referat Edukacji, Kultury i Sportu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia 

realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  ustalenia  szkód 

powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  na  drogach  powiatowych  wskutek 

intensywnych opadów deszczu w maju 2010r.

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

Jak poinformował Starosta powołana komisja ds. ustalenia szkód powodziowych i szacowania 

strat  powstałych  na  drogach  powiatowych  na  podstawie  wizji  w  terenie  i  opracowanych 

kosztorysów inwestorskich sporządziła protokół z szacowania szkód. Łączna wartość szkód 

opiewa na kwotę 2 049 542 zł (brutto).  Pismem nr SI.  0712/12/2010 z dnia 18.06.2010r.  

w/w  protokół  komisji  wraz  kosztorysami  inwestorskimi  (15  szt.)  i  przykładowymi 

fotografiami zniszczonych obiektów został przedłożony do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w  Katowicach  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego,  celem  zgłoszenia 

pilnych potrzeb w zakresie odbudowy mienia komunalnego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem Komisji  ds.  szacowania  szkód 

powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  na  drogach  powiatowych  (rodzaj  klęski)  

w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez intensywne opady deszczu i powodzi  

w maju 2010r., która wystąpiła w dniach od 17.05.2010r. do 08.06.2010r.

Następnie  Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. ustalenia 

szkód powodziowych i  szacowania strat  powstałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

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

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

Jak  poinformował  Starosta  komisja  ds.  ustalenia  szkód powodziowych i  szacowania  strat 

powstałych  w  ZSOMS  w  Raciborzu  na  podstawie  wizji  w  terenie  i  opracowanych 

kosztorysów inwestorskich sporządziła protokół z szacowania szkód. Ogółem wartość szkód 

powstałych w ZSOMS w Raciborzu wynosi 4 067 474,58 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem Komisji  ds.  szacowania  szkód 

powodziowych  i  szacowania  strat  powstałych  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 
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Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej 19 – dotyczy boiska sportowego 

i terenu przyległego do boiska oraz budynku krytej pływalni w infrastrukturze komunalnej 

spowodowanych przez intensywne opady deszczu i powodzi w maju 2010r. która wystąpiła 

w dniach od 17.05.2010r. do 08.06.2010r. 

Członkowie  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  postanowili  o  powołaniu  dwóch  nowych 

komisji,  których  zadaniem  będzie  m.in.  nadzorowanie  i  rozliczenie  zadań  polegających  

na  remoncie  lub  odbudowie  obiektów  ZSOMS  w  Raciborzu  oraz  dróg  powiatowych 

uszkodzonych lub zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w maju 2010r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot. informowania o przeprowadzonych auditach oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych powróci na kolejnym posiedzeniu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować nowe zasady udzielania dotacji  na działania 

proekologiczne  dla  osób  fizycznych,  w  myśl  których  dotacje  udzielane  będą  dla  Gmin,  

a nie bezpośrednio osobom fizycznym. Termin – 17.09.2010r. 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

22.06.2010r., które stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa udzielić  odpowiedzi  na  interpelację  radnego K.  Ciszka,  

a  Kierownikowi  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  na  interpelację 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego A. Plury. 

Członkowie  Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili,  iż  kolejne posiedzenie odbędzie  się  

w dniu 6 lipca 2010r., a następne w dniu 22 lipca b.r.  

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  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  
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do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/435/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Nędza  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  ochrony 

środowiska.

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

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

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 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  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/436/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

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

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

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 22 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 28.06.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.06.2010r. 

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

Warsztatu Terapii Zawodowej w Raciborzu – II.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia trybu powoływania 

członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Raciborzu  oraz  jej 

organizacji i trybu działania.

5. Projekt  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.

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 przyjęcia wzoru wniosku  

o  udzielenie  dotacji  oraz  wzoru  rozliczenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzoru  wniosku  

o  udzielenie  dotacji  oraz  wzoru  rozliczenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku 

Wójta  Gminy  Rudnik  w  sprawie  zaliczenia  drogi  ul.  Kozielskiej  w  Rudniku  

do kategorii dróg gminnych.
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13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Wójta 

Gminy Rudnik w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielskiej w Rudniku do kategorii dróg 

gminnych.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

15. Karta  informacyjna  Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  wyrażenia  zgody na zmianę 

zakresu  przyjętego  do  realizacji  w  2010r.  w  planie  finansowym Referatu  Inwestycji  

i Remontów w Dziale 854, Rozdziale 85407, § 4270.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wszczęcia  procedury 

rozpatrzenia  przez  Zarząd  Powiatu  oferty  MKZ  Unia  Racibórz  na  organizację  

IV Mistrzostw Polski  w zapasach plażowych i  pokazu zapaśniczego w ramach XVIII 

Memoriału  im.  mł.  kpt.  A.  Kaczyny  i  dh.  A.  Malinowskiego  i  udzielanie  w  trybie 

pozakonkursowym dotacji  na  wsparcie  realizacji  w/w zadania  publicznego  w dniach  

od 21 do 22 sierpnia 2010r.

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 11.05.2010r. w sprawie przygotowania karty informacyjnej 

o  utworzeniu  Liceum  Plastycznego  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu  oraz  Liceum  Ogólnokształcącego  (klasa  policyjna)  w  Zespole  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu.

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  ustalenia  szkód  powodziowych  

i szacowania strat powstałych na drogach powiatowych wskutek intensywnych opadów 

deszczu w maju 2010r.

19. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  ustalenia  szkód  powodziowych  

i  szacowania  strat  powstałych  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

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

20. Interpelacje zgłoszone na XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.06.2010r.

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/435/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

środowiska.
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22. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XLVI/436/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  22.06.2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  

o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.
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