
PROTOKÓŁ  NR 178/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 17 sierpnia 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. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2010r. do 31.05.2010r., bilansu na dzień 31.05.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.05.2010r., 

przychodów  i  kosztów  oddziałów  i  poradni  oraz  karta  informacyjna  Referatu  Spraw 

Społecznych  dot.  rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2010r.  do  31.06.2010r., 

bilansu na dzień 30.06.2010r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  czerwca  2010r.,  wybranych  wskaźników 

statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień  30.06.2010r.,  przychodów  

i kosztów oddziałów i poradni.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  176/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  dniu  27.07.2010r.  oraz  Protokołu  Nr  177/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 04.08.2010r.

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.
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Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  

Ryszarda  Rudnika.  Poinformował,  iż  na  posiedzenie  zostały złożone  karty  informacyjne  

Referatu Spraw Społecznych w sprawie:

1. rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2010r.  do  31.05.2010r.,  bilansu  na  dzień 

31.05.2010r.,  opisu sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego  

w  Raciborzu  na  koniec  maja  2010r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  

dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień  31.05.2010r.,  przychodów  i  kosztów  oddziałów  

i poradni, 

2. rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2010r.  do  31.06.2010r.,  bilansu  na  dzień 

30.06.2010r.,  opisu sytuacji  finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego  

w  Raciborzu  na  koniec  czerwca  2010r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  

dla  oddziałów,  etatyzacji  na  dzień  30.06.2010r.,  przychodów  i  kosztów  oddziałów  

i poradni.

W/w karty informacyjne stanowią załączniki od nr 3 do nr 4 do protokołu. 

Dyrektor Rudnik zapoznał zebranych z sytuacją finansową Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

na koniec czerwca 2010r. Poinformował, iż na koniec czerwca 2010r. Zakład zanotował stratę 

w  wysokości  6 108 898,12 zł,  jest  to  wielkość  o  352 854,73 zł  wyższa  od  straty 

w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynoszącej 5 756 043,39 zł. W miesiącu czerwcu 

b.r. strata wzrosła o 901 708,77 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 3 516 724,66 zł 

Zakład  zanotował  niedobór  finansowy w wysokości  2 592 173,46 zł  (strata  pomniejszona 

o amortyzację). W stosunku do maja 2010r. niedobór wzrósł o 307 487,70 zł.

W  okresie  czerwca  bieżącego  roku  zobowiązania  ogółem,  w  stosunku  do  zobowiązań 

na  koniec  maja,  wzrosły  o  kwotę  185 071,00 zł  i  na  dzień  30.06.2010r.  wynosiły 

12 704 347,00 zł.  W  stosunku  do  stanu  na  dzień  31.12.2009r.  zobowiązania  na  koniec 

czerwca  b.r.  były  większe  o  kwotę  378 943,00 zł.  Zobowiązania  wymagalne  

na  dzień  30.06.2010r.  wynosiły  2 022 644,00 zł,  zobowiązania  niewymagalne  na  koniec 

miesiąca wynosiły 10 681 703,00 zł.

Dyrektor Rudnik poinformował, iż przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na dzień 

30.06.2010r.  wyniosły  27 810 022,45  zł.  Koszty  działalności  operacyjnej  wzrosły  

o ok. 1 000 000 zł w stosunku do roku ubiegłego, głównie ze względu na wzrost udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. Wartość udzielonych świadczeń zdrowotnych ponad przyznany limit 
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wyniosła  ok.  2 400 000  zł,  a  zgodnie  z  ustaleniami  z  NFZ  Szpital  otrzyma  

za tzw. nadwykonania ok. 1 300 000 zł. Ponadto poinformował, iż wystąpił do Urzędu Miasta 

w Raciborzu z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości w wysokości 1 300 000 zł. 

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

od 01.01.2010r. do 31.05.2010r., bilansem na dzień 31.05.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  31.05.2010r., 

przychodami  i  kosztami  oddziałów  i  poradni  oraz  rachunkiem  zysków  i  strat  za  okres  

od 01.01.2010r. do 30.06.2010r., bilansem na dzień 30.06.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  30.06.2010r., 

przychodami  i  kosztami  oddziałów  i  poradni  postanawiając  o  prowadzeniu  dalszego 

comiesięcznego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.

Dyrektor Rudnik zwrócił uwagę na problemy w rozliczaniu z NFZ zabiegów i udzielanych 

porad dzieciom do lat 18 na innych oddziałach niż pediatria. Zaproponował, aby rozszerzyć 

rodzaje działalności  i  udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu poprzez utworzenie 

Odcinka Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia. Utworzenie tego Odcinka, 

w  ramach  Oddziału  Otolaryngologicznego,  stworzy  Szpitalowi  możliwość  ubiegania  się  

w NFZ o zawarcie umowy na wykonywanie tego typu świadczeń zdrowotnych i w dalszym 

ciągu umożliwi udzielanie dzieciom pomocy z zakresu laryngologii. 

Ponadto  Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  planowane  jest  przekształcenie  Szpitala 

polegające na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych 

poprzez  likwidację  Poradni  Kardiologicznej.  Zakończenie  działalności  Poradni  nastąpi 

31.12.2010r. Z tym dniem mija bowiem termin wypowiedzenia pracy lekarza prowadzącego 

Poradnię Kardiologiczną, a Szpital nie potrafi pozyskać innego specjalisty z tej dziedziny.  

Starosta  przekazał,  iż  na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.  zostanie 

skierowany  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.

Dyrektor  Rudnik  przekazał,  iż  z  dniem  01.01.2011r.  dalsze  nieprzerwane  udzielanie 

świadczeń  zdrowotnych,  realizowanych  dotychczas  przez  likwidowaną  Poradnię 

Nefrologiczną,  bez  istotnego  ograniczenia  ich  dostępności  zapewni  NEFROLUX  Lucjan 
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Sobieraj,  Wojciech  Kamiński  Spółka  Jawna,  41  –  100  Siemianowice  Śląskie,  wpisany  

do rejestru zoz-ów Wojewody Śląskiego pod numerem 24 – 02647, który od 01.01.2010r.  

w obiekcie Szpitala Rejonowego w Raciborzu prowadzi Stację Dializ. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  ustną  informacją  Dyrektora  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  dot.  proponowanych  zmian  w  funkcjonowaniu  Szpitala 

polegających m.in. na utworzeniu Odcinka Otolaryngologicznego dla dzieci oraz likwidacji 

Poradni Kardiologicznej. W przypadku pozytywnego zaopiniowania w/w zmian przez Radę 

Społeczną  Szpitala  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotowanie 

stosownych  projektów  uchwał  na  posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r.

Ad. 2

Protokół  Nr  176/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.07.2010r.  

oraz Protokół Nr 177/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.08.2010r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r.

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego.

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

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego Zarząd Powiatu Raciborskiego 

postanowił o dokonaniu zmiany brzmienia § 1 ust. 8, który po zmianie otrzymał brzmienie: 
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„§  1.  Ustala  się  tryb  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Powiatu  Raciborskiego, 

zwanego dalej Powiatem w roku poprzedzającym rok budżetowy: 

8. do 20 grudnia – przedstawienie przez Komisję właściwą ds. budżetu Zarządowi Powiatu 

ostatecznej  opinii  o  projekcie  uchwały  budżetowej.  W  roku  kalendarzowym,  

w którym odbywają się wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego termin ten 

może ulec przesunięciu.”. 

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

0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, iż kierownicy komórek organizacyjnych 

tut.  Starostwa  oraz  dyrektorzy  jednostek,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat 

Raciborski powinni otrzymać wytyczne, co do planu budżetu na 2011r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  ustalił,  iż  plan  budżetu  na  2011r.  powinien  zostać 

przygotowany wg poniższych wytycznych:

1. plan wydatków powinien być przygotowany wg stanu na początek roku 2010 (energia 

oraz ZFŚS wg realnego planowanego wykonania), 

2. płace powinny być obliczone wg stanu na wrzesień 2010r., 

3. plan  dochodów  na  2011r.  powinien  być  nie  niższy  niż  plan  dochodów  na  dzień 

sporządzenia preliminarza. 

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  zatwierdzenia  statutu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 31.08.2010r.
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Starosta zaprezentował 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 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie  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 postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.

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

Jak  poinformował  Wicestarosta  zwiększenie  środków  na  zadanie  ujęte  w  pkt  2a  czyli 

dofinansowanie  kosztów  działalności  warsztatów  terapii  zajęciowej  pozwoli  zwiększyć  

od  01.12.2010r.  liczbę  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Raciborzu  

z  65  do  70  osób.  Z  kolei  zwiększenie  środków w pkt  2d  pozwoli  w większym stopniu 

zrealizować  wnioski  mieszkańców  powiatu  o  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt 

rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  przyznawane  osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.  wraz z informacją 

dodatkową  dot.  podziału  otrzymanych  z  PFRON  środków  dokonanego  przez  Radę  

w  dniu  30.03.2010r.  Jednocześnie  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 
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przekazać  w/w  projekt  uchwały  Powiatowej  Społecznej  Radzie  Do  Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

Wicestarosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia 

cennika za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć sportowo 

–  rekreacyjnych  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. nie  zaakceptował  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  ustalenia 

cennika za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć sportowo 

–  rekreacyjnych  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9, 

2. polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  doprowadzić  do  sytuacji,  

w której w/w cennik będzie ustalany przez Zarząd, zgodnie z brzmieniem art. 4 ustawy 

z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej. W przypadku, gdy w/w działania pociągać 

będą za sobą konieczność zmiany Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata  polecił  o  podjęcie  działań  wspólnie  

z Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

3. po  zrealizowaniu  polecenia  ujętego w pkt  2  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji, 

Kultury i Sportu dokonać korekty cen biletów wstępu na zajęcia oraz opłat za korzystanie 

z  obiektów sportowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu w tych 

pozycjach, które nie są związane z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży. 

Starosta omówił projekt 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 12 do protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  zmienia  się  Wieloletni  Program  Inwestycyjny  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2010-2012 w związku z:

- ze zmianami kosztu ogółem, okresu realizacji oraz w finansowaniu ze środków własnych 

i  innych zadania  ujętego  w lp.  1  pn.  „Kontynuacja  budowy "SZPITALA MIEJSKIEGO  
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w RACIBORZU" przy ul. Gamowskiej” z uwagi na uzgodnienie przez Wojewodę Śląskiego 

w  dniu  12.08.2010r.  aktualizacji  zestawienia  kosztów  zadania  inwestycyjnego  „Szpital 

Miejski w Raciborzu” ul. Gamowska 3,   

- ze zmianą wysokości finansowania w latach 2010 - 2011 ze środków innych zadania ujętego 

w  lp.  7  pn.  „Adaptacja  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  na  Ponadgraniczne  Centrum 

Dziedzictwa  Kulturowego  -  Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, 

-  ze  zmianą  nazwy  oraz  kosztu  zadania  ujętego  w  lp.  14   które  przyjmuje  nazwę: 

„Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi nr 688002S w Rudniku",

-   z   przyjęciem do Wieloletniego  Programu Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2010-2012  

pod  lp.  16  zadania  pn.  „Dofinansowanie  zadania  pn.  "Remont  ulicy  Eichendorffa  

wraz  z  przebudową skrzyżowania  ulic  Opawskiej,  Eichendorffa  i  Matejki  w Raciborzu" 

w związku z zamiarem zgłoszenia przez Miasto Racibórz w/w zadania do realizacji w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

-  z  przyjęciem do Wieloletniego Programu Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2012 pod 

lp.17  zadania  pn.  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3512S.”  (III  etap  ul.  Brzeskiej  

w  Raciborzu) w związku  z  zamiarem zgłoszenia  przez  Powiat  Raciborski  w/w  zadania  

do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

-   z   przyjęciem do Wieloletniego  Programu Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2010-2012  

pod lp.18 zadania pn.  „Modernizacja  dróg powiatowych nr 3503S i  nr 3557S” (Pawłów  

-  Gamów)  w  związku  z  zamiarem  zgłoszenia  przez  Powiat  Raciborski  w/w  zadania  

do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz postanowił o jego skierowaniu  

na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  31.08.2010r.  Jednocześnie  polecił,  

aby w związku z przyjęciem do WPI zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S 

i nr 3557S” Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów wystąpił do Wójtów Gmin: Rudnik 

i Pietrowice Wielkie z prośbą o zabezpieczenie w budżetach na rok 2011 kwot w wysokości 

odpowiednio 565 000 zł i 560 000 zł jako wkładów Gmin w zadanie i podjęcie stosownych 

uchwał,  które  umożliwią  we  wrześniu  b.r.  podpisanie  porozumień  w  sprawie  realizacji 

zadania.
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Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zmiany  uchwały  dotyczącej  powierzenia  Gminie  Krzanowice  realizacji  zadań:  „Remontu 

chodnika przy drodze  powiatowej  nr  3528S,  ul.  Długa  w Krzanowicach” oraz  „Remontu 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S, ul. Rostka w Wojnowicach”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  powierzenia  Gminie  Krzanowice 

realizacji  zadań:  „Remontu  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr  3528S,  ul.  Długa  

w Krzanowicach” oraz „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S, ul. Rostka  

w Wojnowicach” oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 31.08.2010r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nawiązania 

współpracy między Powiatem Raciborskim a miastem Komsomolsk na Ukrainie.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Raciborskim a miastem 

Komsomolsk  na  Ukrainie  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.  wraz z informacją dodatkową  

dot. zmian w w/w Regulaminie. 
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Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  wyników 

konsultacji  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 dotyczącej  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 karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wicestarosta  przypomniał,  iż  dnia  06.07.2010r.  został  skierowany  do  konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania 

członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Raciborzu  oraz  jej 

organizacji  i  trybu działania,  a  także projekt  uchwały 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  wyznaczonym  terminie  uwagi  zgłosił  Inkubator  Trzeciego  Sektora  

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi przez Inkubator 

Trzeciego Sektora w Raciborzu do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania zaakceptował: 

1) zmianę  brzmienia  §  2  ust.  3  załącznika  nr  1,  który po  zmianie  otrzymał  brzmienie:  

„3.  W zgłoszeniu kandydata organizacja pozarządowa oraz podmiot, o których mowa  

w art.  3  ust.  3  ustawy podaje  imię  i  nazwisko  kandydata,  dane adresowe kandydata  

do korespondencji  oraz dołącza pisma potwierdzające spełnienie kryteriów zawartych  

w ust. 4 pkt 1 i 2.”,

2) zmianę  brzmienia  §  2  ust.  4  załącznika  nr  1,  który po  zmianie  otrzymał  brzmienie:  

„4.  Wyboru  członków  Rady,  spośród  kandydatów  zgłoszonych  przez  organizacje 

pozarządowe oraz  podmioty,  o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy,  dokona Zarząd 

Powiatu w oparciu o następujące kryteria: 
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1. minimum  trzyletniego  doświadczenia  kandydata  w  działalności  w  organizacji 

pozarządowej;

2. znajomość problemów, potrzeb i  specyfiki  działania  organizacji  pozarządowych 

opisanej przez kandydata w liście zgłoszeniowym.”,

3) zmianę  brzmienia  §  3  załącznika  nr  1,  poprzez  dopisanie  ust.  2  w  brzmieniu:  

„2.  Członkami  Rady  nie  może  zostać  dwóch  przedstawicieli  jednej  organizacji 

pozarządowej.”,

4) zmianę brzmienia § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1, który po zmianie otrzymał brzmienie: 

„1.  Zarząd  Powiatu  może  odwołać  członka  Rady  przez  upływem  kadencji:  

2)  na  uzasadniony  wniosek  innego  członka  Rady,  poparty  podpisami  co  najmniej  

7 członków Rady,”, 

5) zmianę  brzmienia  §  7  ust.  1  załącznika  nr  2,  który po  zmianie  otrzymał  brzmienie:  

„ 1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad na 

co najmniej 14 dni przez jego terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały 

na posiedzenie.”, 

6) zmianę brzmienia § 7 załącznika nr 2, poprzez dopisanie ust. 5 w brzmieniu: „5. Członek 

Rady, który z przyczyn niezależnych nie ma możliwości uczestniczenia w posiedzeniu 

Rady, ma prawo wyrażenia stanowiska dotyczącego przedmiotu danego posiedzenia Rady 

na  piśmie.  Tak  wyrażone  stanowisko  musi  zostać  przekazane  Przewodniczącemu 

najpóźniej  na  1  dzień  przez  posiedzeniem  Rady.  Przewodniczący  jest  zobowiązany 

przedstawić  dokładną  treść  stanowiska  innym członkom Rady  podczas  posiedzenia.”.

Pozostałe  propozycje  zgłoszone  przez  Inkubator  Trzeciego  Sektora  w  Raciborzu  

nie zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu.

Po  dokonaniu  w/w  zmian,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  4  Członków  

–  4  głosami  za,  0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie 

projekt  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 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 
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dotyczących  działalności  statutowej  organizacji  oraz  postanowił  o  ich  skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Po  zmianie,  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  określenia  trybu 

powoływania członków Powiatowej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Raciborzu 

oraz jej organizacji i trybu działania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z  propozycją,  aby po zakończeniu sesji  w dniu 31.08.2010r.  miała  miejsce 

wizyta radnych na budowie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W związku z powyższym 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów podejmie działania mające na celu umożliwienie 

radnym wstęp na teren budowy. 

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 18 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 19 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 20 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zakresu  i  formy informacji  o  dokonanych  umorzeniach,  rozłożeniu  na  raty  i  odroczeniu 
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terminów  płatności  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zakresu  i  formy  informacji  

o dokonanych umorzeniach, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

lub jego jednostkom organizacyjnym.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w projektu uchwały powróci 

na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 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  wykonania  umowy  z  Fundacją  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Agencją 

Narodową programu „Młodzież w działaniu” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 

43 na realizację projektu realizowanego w 2010 roku pn. „Młodzieżowa eko-wrażliwość”  

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 
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do wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu 

„Młodzież  w działaniu”  z  siedzibą  w Warszawie  przy ul.  Mokotowskiej  43  na  realizację 

projektu realizowanego w 2010 roku pn. „Młodzieżowa eko-wrażliwość” w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie”.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Następnie  Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  przyjęcia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Starosty  Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

stypendium Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 5

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w postaci kotła c. o. data nabycia 2006r. 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sprzedaż środka trwałego w postaci kotła  

c.  o.  typu EKO CR-600 -  data  nabycia  2006r.,  wartość  29 280 zł,  a  w przypadku braku 

możliwości zbycia, na jego likwidację. 

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkowym dworku w Rzuchowie.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie wniosek o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkowym  dworku  

w Rzuchowie, ze względu na fakt, iż wniosek nie daje możliwości oceny co do osiągnięcia 
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głównego celu, jakim jest przywrócenie stanu pierwotnego dworku. O powyższym Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje wnioskodawców. 

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 32 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  w  planach  finansowych  na  2010r.:  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w  Raciborzu,  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  wykazu 

dłużników wraz z istniejącymi zaległościami na dzień 30.06.2010r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej  Wydziału 

Finansowego dot. wykazu dłużników wraz z istniejącymi zaległościami na dzień 30.06.2010r. 

powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  

dot.  informacji  o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie  Zamówień  Publicznych  

w II kwartale 2010r. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Pełnomocnika  ds.  zarządzania  jakością  

dot. informacji o działaniach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w 2009 roku.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. przyjął  informację  o  działaniach  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  

w  Raciborzu  w  2009  roku  oraz  polecił  Pełnomocnikowi  ds.  Zarządzania  Jakością 

zamieścić w/w informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa, 
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2. polecił Podinspektorowi ds. współpracy z mediami w Wydziale Organizacyjnym i Spraw 

Obywatelskich ująć dane dot. działań komórek organizacyjnych tut. Starostwa w latach 

2006  –  2010  w  przygotowywanym  sprawozdaniu  za  okres  III  kadencji  prac  Rady  

i Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  rozeznania  prawnych, 

organizacyjnych  i  technicznych  możliwości  płacenia  kartą  płatniczą/kredytową  przez 

klientów  tut.  Starostwa  poprzez  zainstalowanie  terminali  bezpośrednio  w  wyznaczonych 

komórkach organizacyjnych bądź jedynie w punkcie kasowym mieszczącym się w budynku 

tut. Starostwa oraz doprowadzenie do uruchomienia tej możliwości.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  rozeznania  prawnych,  organizacyjnych  i  technicznych  możliwości  płacenia  kartą 

płatniczą/kredytową  przez  klientów  tut.  Starostwa  poprzez  zainstalowanie  terminali 

bezpośrednio  w  wyznaczonych  komórkach  organizacyjnych  bądź  jedynie  w  punkcie 

kasowym mieszczącym się w budynku tut. Starostwa oraz doprowadzenie do uruchomienia 

tej możliwości.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  przygotowania  analizy 

porównawczej budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2006 – 2008.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  przygotowania  analizy  porównawczej  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  lata  2006  

– 2008.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawdzenia  czy  możliwym  jest  zawarcie  umowy  o  realizację  zadania  publicznego  

na okres 3 lat.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie sprawdzenia czy możliwym jest zawarcie umowy o realizację zadania publicznego 

na okres 3 lat.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić 

do  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  w  sprawie  udzielenia  wyjaśnień 

dlaczego  Urząd  nie  złożył  projektu  na  aktywizację  zawodową  i  łagodzenie  skutków 

bezrobocia  wśród  osób  powyżej  55  roku  życia.  Po  uzyskaniu  wyjaśnień  od  Dyrektora  

i  sprawdzeniu  informacji  dot.  projektu  m.in.  na  stronach  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 

Społecznej polecił przygotować kartę informacyjną na posiedzenie w dniu 31.08.2010r. 

W tym miejscu  Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  prawną dot.  dalszego  sposobu 

postępowania  w  stosunku  do  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S. A. w Raciborzu, w której Powiat Raciborski jest akcjonariuszem. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Starosta  przedstawił  apel  Burmistrza  Bogatyni,  który  zwrócił  się  z  prośbą  o  pomoc  

dla poszkodowanych w trakcie ulewnych deszczy w sierpniu b.r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż w ramach pomocy dla poszkodowanych grupa dzieci 

z Bogatyni będzie gościła w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. 

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zdecydował  

o zorganizowaniu wspólnego szkolenia dla księgowych, które zatrudnione są w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z obsługi programu SJO BeSTi@. 

Ad. 6

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

4 Członków – 4 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 
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organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego 

uprawnionych – uzupełnienie.

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

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLV/423/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.05.2010r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na  nabycie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność osób fizycznych – uzupełnienie.

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

Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 40 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. -------------------------

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.08.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.08.2010r. 

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

od 01.01.2010r. do 31.05.2010r., bilansu na dzień 31.05.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.05.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

od 01.01.2010r. do 31.06.2010r., bilansu na dzień 30.06.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem 

uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem 

uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego – po zmianie. 

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

9. 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.

10. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2010r.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika za korzystanie 

z  sal  gimnastycznych,  pomieszczeń  i  urządzeń  oraz  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9.
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12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2010r.  dotyczących  Wieloletniego  Programu 

Inwestycyjnego. 

13. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

powierzenia  Gminie  Krzanowice  realizacji  zadań:  „Remontu  chodnika  przy  drodze 

powiatowej nr 3528S, ul. Długa w Krzanowicach” oraz „Remontu chodnika przy drodze 

powiatowej nr 3527S, ul. Rostka w Wojnowicach”. 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nawiązania współpracy między 

Powiatem Raciborskim a miastem Komsomolsk na Ukrainie.

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

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  wyników  konsultacji  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  dotyczącej  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.

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

członków  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Raciborzu  oraz  jej 

organizacji i trybu działania – po zmianie.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

21. 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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22. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zakresu i formy informacji  

o  dokonanych  umorzeniach,  rozłożeniu  na  raty  i  odroczeniu  terminów  płatności 

należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny przypadających  Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zakresu  i  formy  informacji  

o  dokonanych  umorzeniach,  rozłożeniu  na  raty  i  odroczeniu  terminów  płatności 

należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny przypadających  Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  projektu 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”.

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013”.

26. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 

Janowskiemu do wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją 

Narodową  programu  „Młodzież  w  działaniu”  z  siedzibą  w  Warszawie  

przy  ul.  Mokotowskiej  43  na  realizację  projektu  realizowanego  w  2010  roku  

pn. „Młodzieżowa eko-wrażliwość” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

27. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 

Janowskiemu do wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją 

Narodową  programu  „Młodzież  w  działaniu”  z  siedzibą  w  Warszawie  

przy  ul.  Mokotowskiej  43  na  realizację  projektu  realizowanego  w  2010  roku  

pn. „Młodzieżowa eko-wrażliwość” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

28. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o  przyznanie  stypendium  Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  

– mieszkańców Powiatu Raciborskiego.

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  wzoru  wniosku  

o  przyznanie  stypendium  Starosty  Raciborskiego  dla  najzdolniejszych  studentów  

– mieszkańców Powiatu Raciborskiego.

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

na likwidację środka trwałego w postaci kotła c. o. data nabycia 2006r. w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach.
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31. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkowym  dworku  

w Rzuchowie.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

33. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie 

Zamówień Publicznych.

34. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. zarządzania jakością dot. informacji o działaniach 

komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2009 roku.

35. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. rozeznania prawnych, organizacyjnych 

i  technicznych  możliwości  płacenia  kartą  płatniczą/kredytową  przez  klientów  

tut.  Starostwa  poprzez  zainstalowanie  terminali  bezpośrednio  w  wyznaczonych 

komórkach  organizacyjnych  bądź  jedynie  w  punkcie  kasowym  mieszczącym  się  

w budynku tut. Starostwa oraz doprowadzenie do uruchomienia tej możliwości.

36. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przygotowania analizy porównawczej 

budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2006 – 2008.

37. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawdzenia czy możliwym jest 

zawarcie umowy o realizację zadania publicznego na okres 3 lat.

38. Informacja prawna dot. dalszego sposobu postępowania w stosunku do Agencji Rozwoju 

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

w której Powiat Raciborski jest akcjonariuszem. 

39. 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 – uzupełnienie.

40. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XLV/423/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.05.2010r. w sprawie 

23



wyrażenia zgody na nabycie ma rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność osób fizycznych – uzupełnienie.
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