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PROTOKÓŁ  NR 175/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 lipca 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 173/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.07.2010r. oraz Protokołu Nr 174/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 13.07.2010r. 

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

01.01.2010r. do 30.04.2010r., bilansu na dzień 30.04.2010r., 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.  

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 przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2010r. do 30.04.2010r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec kwietnia 2010r., wybranych 
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wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.04.2010 r., przychodów  

i kosztów oddziałów i poradni. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

poinformował, iż na koniec kwietnia zakład zanotował stratę w wysokości 4 205 500,94 zł.  

W kwietniu br. strata wzrosła o 778 578,31 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 

2 341 997,95 zł Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 863 502,99 zł  

(strata pomniejszona o amortyzację). W okresie kwietnia br. zobowiązania ogółem,  

w stosunku do zobowiązań na koniec marca zmalały o kwotę 193 384,00 zł i na dzień 

30.04.2010r. wynosiły 13 071 421,00 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r. 

zobowiązania zmalały o kwotę 356 959,00 zł. W okresie kwietnia br. zobowiązania 

wymagalne wzrosły o kwotę 258 535,00 zł i na dzień 30.04.2010r. wynosiły 2 111 755,00 zł, 

zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 451 9619,00 zł i na koniec miesiąca wynosiły 

10 959 666,00 zł.  

Dyrektor Szpitala wspomniał o problematycznym rozliczeniu z NFZ wykonanych zabiegów  

i udzielonych porad w nagłych przypadkach dzieciom do lat 18.  

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

od 01.01.2010r. do 30.04.2010r., bilansem na dzień 30.04.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 30.04.2010r., 

przychodami i kosztami oddziałów i poradni, postanawiając o prowadzeniu dalszego 

comiesięcznego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 173/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2010r. oraz 

Protokół Nr 174/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.07.2010r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 
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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 – zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz polecił 

skierować w/w projekt uchwały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r. 

Jednocześnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu przedstawienia projektu trójstronnego 

porozumienia, które Powiat będzie zawierał w w/w sprawie z Rektorem PWSZ w Raciborzu  

i Dyrektorem ZSO Nr 1 w Raciborzu do czasu zakończenia konsultacji, i polecił Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu jego przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń 

Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż powróci do omawiania w/w karty na posiedzeniu 

zaplanowanym na dzień 27.07.2010r.   

 

Starosta przedstawił 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. 

 

Starosta omówił 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. 
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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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody II stopnia dla zawodnika Dawida Ersetica. 

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

W dniu 08.07.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Miejskiego Klubu Zapaśniczego „Unia” 

Racibórz o przyznanie nagrody dla zawodnika Dawida Ersetica. Po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę godne 

reprezentowanie Polski i zdobycie przez zawodnika brązowego medalu Mistrzostw Europy 

Juniorów do lat 20 w zapasach w stylu klasycznym i zakwalifikowanie się do Mistrzostw 

Świata Seniorów Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznanie nagrody II stopnia 

finansowanej z budżetu powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla zawodnika Dawida Ersetica. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody II stopnia dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

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

W dniu 08.07.2010r. wpłynął wniosek Zarządu Miejskiego Klubu Zapaśniczego „Unia” 

Racibórz o przyznanie nagrody dla zawodnika Mateusza Wolnego. Po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę godne 

reprezentowanie Polski i zdobycie przez zawodnika brązowego medalu Mistrzostw Europy 

Juniorów do lat 20 w zapasach w stylu klasycznym i zakwalifikowanie się do Mistrzostw 

Świata Seniorów Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznanie nagrody II stopnia 

finansowanej z budżetu powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Wojciech Modelski). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (T. Kanclerz). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (I. Bolisęga). 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (B. Gorczowska). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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 powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (B. Białas). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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 powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (E. Kaszny). 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (S. Kaczorowska). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (I. Gotzman). 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (A. Dębczak). 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (M. Szkurłat). 
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Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (I. Kogut). 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (P. Piechaczek). 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (P. Jasny). 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego (T. Gajda). 

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu 

nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną  

w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, przysługującego dotychczas Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.  

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu 

nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną  

w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, przysługującego dotychczas Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.  

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej  

na nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż powróci do omawiania w/w karty na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu zaplanowanym na dzień 27.07.2010r. Ponadto, polecił radcy prawnemu Elżbiecie 

Topór przygotować na kolejne posiedzenie opinii prawnej dot. dalszego sposobu 

postępowania władz Powiatu oraz tut. Starostwa wobec Agencji Rozwoju Rolnictwa  

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

chodzi o określenie, jakie należy podjąć działania w kontekście faktów, że Powiat Raciborski  
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jest zarówno akcjonariuszem w w/w Spółce, jak i właścicielem użyczanej nieruchomości 

zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian planów finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Wicestarosta, który poinformował,  

iż w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej pn. „Zorganizowanie dwóch, min. 3 – dniowych wyjazdów 

integracyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych, w każdym z wyjazdów uczestniczyć 

będzie min. 42 osoby”. W wyniku dokonania oceny merytorycznej złożonej oferty Komisja 

przyznała ofercie Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” 90 punktów  

na 100 możliwych do uzyskania. Komisja proponuje przyznać dotację Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w wysokości 40 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Zorganizowanie dwóch,  

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

z wyjazdów uczestniczyć będzie min. 42 osoby” i postanowił przyznać dotację na realizację 

w/w zadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w wysokości 40 000,00 zł.  
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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  

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 Norberta Parysa 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 45 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 Uchwały  

Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zasad 

przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – 

mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

stanowi załącznik nr 46 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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 
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uprawnionych, polecając Skarbnikowi Powiatu poinformowanie Zarządu o kolejnym etapie 

realizacji Uchwały. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 47 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 XLVI/430/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2009r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

załącznik nr 48 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 XLVI/434/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim, 

z budżetu Powiatu Raciborskiego. Ponadto, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

przygotować pismo do Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego z informacją, iż Powiat Raciborski 

przychylił się do prośby Gminy Gorzyce i udzielił pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej.   

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

załącznik nr 49 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 XLVI/440/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia 

statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

załącznik nr 50 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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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 22.07.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.07.2010r. 

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

01.01.2010r. do 30.04.2010r., bilansu na dzień 30.04.2010r., 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.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru utworzenia Liceum 

Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

przy ul. Kasprowicza 11. 

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 przyznania nagrody II stopnia 

dla zawodnika Dawida Ersetica. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla 

zawodnika Dawida Ersetica. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia 

dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla 

zawodnika Mateusza Wolnego. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  
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w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

(ks. Wojciech Modelski). 

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

(T. Kanclerz). 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (I. Bolisęga). 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (B. Gorzowska). 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (B. Białas). 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (E. Kaszny). 
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25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (S. Kaczorowska). 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (I. Gotzman). 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (A. Dębczak). 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

32. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (M. Szkurłat). 

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

34. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (I. Kogut). 

35. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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36. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (P. Piechaczek). 

37. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

38. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (P. Jasny). 

39. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

40. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego (T. Gajda). 

41. Projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością 

zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną w Raciborzu przy  

ul. Kozielskiej 19, przysługującego dotychczas Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.  

42. Decyzja w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną, 

stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 

19, przysługującego dotychczas Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.  

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

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

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu 

pomocy społecznej. 

45. 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. 

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

Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie zasad 
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przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – 

mieszkańców powiatu raciborskiego. 

47. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. 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. 

48. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/430/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2009r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

49. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/434/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Gminy Gorzyce w powiecie 

tarnobrzeskim, z budżetu Powiatu Raciborskiego. 

50. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/440/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22.06.2010r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


