
PROTOKÓŁ  NR 179/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 24 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  178/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 17.08.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na  wstępie  Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  24.08.2010r.  w  Starostwie  Powiatowym  

w  Raciborzu  gościł  Adam  Matusiewicz  II  Wicewojewoda  Śląski.  Podczas  spotkania 

rozmawiano nt. kontynuacji budowy „Szpitala Miejskiego w Raciborzu" przy ul. Gamowskiej 

oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. 

Ad. 1

Protokół  Nr  178/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  17.08.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia  z  Miastem  Racibórz  do  projektu  inwestycyjnego  pn.:  „Remont  ulicy 

Eichendorffa  wraz  z  przebudową  skrzyżowania  ulic  Opawskiej,  Eichendorffa  i  Matejki  

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

Starosta  poinformował,  iż  możliwym  jest  uzyskanie  współfinansowania  z  „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania pn. „Remont ulicy Eichendorffa 

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

którego łączna wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 3 841 290,54 zł (wraz 

z podatkiem VAT) do maksymalnej wysokości 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych 

projektu.  Powiat  Raciborski  zobowiązuje  się  przekazać  środki  w  wysokości  

do  200 000,00  zł  na  realizację  zadania,  stanowiących  część  wkładu  własnego  Miasta 

Racibórz, w przypadku uzyskania przez Miasto dofinansowania. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  z  Miastem Racibórz  do  projektu 

inwestycyjnego  pn.:  „Remont  ulicy  Eichendorffa  wraz  z  przebudową  skrzyżowania  ulic 

Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” 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 

wyrażenia  woli  przystąpienia  z  Gminą  Rudnik  do  projektu  inwestycyjnego  

pn.: „Modernizacja drogi 688002S w Rudniku”. 

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

Starosta przekazał, iż możliwym jest uzyskanie współfinansowania z „Narodowego Programu 

Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011”  zadania  pn.  „Modernizacja  drogi  688002S  

w  Rudniku”,  którego  wartość  wynosi  ok.  4  mln  zł,  do  maksymalnej  wysokości  50  % 

kwalifikowanych  wydatków  publicznych  projektu.  Powiat  Raciborski  zobowiązuje  się 

przekazać środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania, stanowiących część wkładu 

własnego Gminy Rudnik, w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  z  Gminą  Rudnik  do  projektu 

inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  drogi  688002S  w  Rudniku”  oraz  postanowił  o  jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

W związku z przyjęciem do WPI zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S” 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów,  
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aby wystąpił do Prezydenta Miasta Racibórz z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Gminy 

Racibórz  na  rok  2011  kwoty  w  wysokości  450 000  zł  jako  wkładu  Gminy  w  zadanie  

i podjęcie stosownych uchwał, które umożliwią we wrześniu b.r. podpisanie porozumienia  

w sprawie realizacji zadania.

Następnie  Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego 

przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  

w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku  Dokształcania  

i  Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  

w Zielonej Górze.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem Zielona 

Góra  dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad  finansowania  kształcenia  uczniów  klas 

wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku 

Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w  Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

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 rozszerzeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Odcinka 

Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  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 rozszerzeniu rodzajów jego działalności i  udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

utworzenie Odcinka Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia oraz postanowił 

o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  zaopiniował  pozytywnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.08.2010r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

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

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Poradni 

Kardiologicznej.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  projektem  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  Kardiologicznej  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

dokonać  zmian  w  uzasadnieniu  polegających  na  dopisaniu,  iż  od  stycznia  2011r.  będzie 

istniała  możliwość  skorzystania  z  usług  Poradni  Kardiologicznej  Raciborskiego  Centrum 

Medycznego Spółka z o. o. w Raciborzu, świadczącego usługi w obiekcie Szpitala. 

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

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

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w  Raciborzu  polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych 

świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Poradni  Kardiologicznej  oraz  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przekazać  go  do  zaopiniowania  Wojewodzie 

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

Nędza, Gminy Rudnik, Gminy Kornowac, Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Krzyżanowice.
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Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zachodzi konieczność zmiany projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2010r. Zmiany te polegać będą przede wszystkim na zwiększeniu o kwotę 1 920 242 zł 

planu  wydatków majątkowych  będących  w  dyspozycji  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

tut.  Starostwa  z  przeznaczeniem  na  remont  po  powodzi  budynków  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu.  Stosowny  projekt  uchwały 

zostanie  przedstawiony  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.08.2010r. oraz na posiedzeniu Zarządu w dniu 31.08.2010r. 

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie 

budżetu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  o  kwotę  11.423  zł,  

z przeznaczeniem: 

1) 2.750 zł na PFRON,

2) 8.673 zł na odpis na ZFŚS.

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o kwotę 8.371 zł,  z przeznaczeniem: 

1) 5.428 zł na odpis na ZFŚS w rozdziale 80120,

2) 2.943 zł na odpis na ZFŚS w rozdziale 80195. 

Skarbnik  Powiatu  omówiła  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.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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  przyjęcia  informacji  o  przebiegu 

wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

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

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

Po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  ustalenia  dodatków  funkcyjnych  

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat  Raciborski  Zarząd  postanowił  zwiększyć  kwotę  dodatku  dla  dyrektora  ZSS  

w Raciborzu do kwoty 1 300 zł. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Po  zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  w  sprawie  ustalenia  dodatków motywacyjnych  

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat  Raciborski  Zarząd  postanowił  zwiększyć  kwotę  dodatku  dla  dyrektora  MOW  

w Rudach do kwoty 600 zł. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia 

Zarządowi Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do sformułowania, podpisania i złożenia 

wniosku  o  dofinansowanie  projektu  systemowego  w  ramach  Priorytetu  IX  -  „Rozwój 

wykształcenia i  kompetencji  w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  2007  

– 2013, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.3.  „Pomoc 

stypendialna  dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych”  realizowanego  zgodnie  

z  zatwierdzonymi  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  uchwałą  nr  449/353/III/2010  

z dnia 02 marca 2010r. Zasadami realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 

Śląskiego  pełnomocnictwa  do  sformułowania,  podpisania  i  złożenia  wniosku  

o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia  

i  kompetencji  w  regionach”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  

– 2013, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.3.  „Pomoc 

stypendialna  dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych”  realizowanego  zgodnie  

z  zatwierdzonymi  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  uchwałą  nr  449/353/III/2010  

z dnia 02 marca 2010r. Zasadami realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  projektu 

porozumienia  w  sprawie  prowadzenia  Liceum  Plastycznego  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt porozumienia dotyczącego współpracy 

w  zakresie  realizacji  programu  nauczania  Liceum  Plastycznego  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

do  załatwienia  sprawy  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedstawienia 

koncepcji  funkcjonowania  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Raciborzu  

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  przedstawienia  koncepcji  funkcjonowania  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  

w Raciborzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na lata 2010 – 2015 powróci 

na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

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

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w  Raciborzu,  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu,  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu. 

Skarbnik  Powiatu  zaprezentowała  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w w/w karcie ujęto wykazy dłużników zalegających  

z opłatami z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, kar umownych, pobytu   

w ośrodkach wychowawczych i korzystających z usług geodezyjnych należnych Powiatowi 

Raciborskiemu  oraz  Skarbowi  Państwa.  Osobom  zalegającym  z  opłatami  z  w/w  tytułów 

wysyłane  jest  dwukrotnie  wezwanie  do  zapłaty,  a  jeżeli  dłużnik  nie  ureguluje  należności 

sprawa przekazywana jest do Radcy Prawnego w celu skierowania na drogę postępowania 

sądowego.  Zdaniem  Skarbnika  Powiatu  celowym  jest,  aby  poszczególne  komórki 

merytoryczne  tut.  Starostwa  podejmowały  skuteczniejsze  działania  zmierzające  

m.in. do rozwiązania stosunku zobowiązaniowego z dłużnikami. 

Powyższa  propozycja  spotkała  się  z  akceptacją  zebranych.  Jednocześnie  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego  upoważnił  Skarbnika  Powiatu  do  egzekwowania  od  kierowników komórek 

merytorycznych tut. Starostwa powyższych działań. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  kartą  informacyjną  Wydziału 

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

polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać poszczególnym komórkom merytorycznym wykazy 

dłużników  wraz  z  istniejącymi  zaległościami  w  celu  informacyjnym  i  ewentualnego 

rozwiązania stosunku zobowiązaniowego z dłużnikiem. 
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Starosta  przedstawił  informację  Biura  Rady o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na sierpień 2010r.,  która stanowi załącznik nr 23  

do protokołu. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją nt. wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych  na  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  

w Raciborzu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  mając  na  uwadze  planowane  zwiększenie  budżetu 

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  o  kwotę  24.000  zł  z  przeznaczeniem  

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, postanowił zaprosić Dyrektora 

oraz  Główną  Księgową  na  posiedzenie,  które  odbędzie  się  w  dniu  06.09.2010r.  

o  godz.  12.00  w  siedzibie  tut.  Starostwa.  Jednocześnie  polecił  Dyrektorowi  Urzędu 

przygotować  informację  nt.  wykorzystania  środków  finansowych  przeznaczonych  

na  wynagrodzenia  pracowników  za  okres  7  miesięcy  b.r.  i  przesłać  ją  

na adres:zarzad@powiatraciborski.pl w terminie do dnia 02.09.2010r.

Wicestarosta  poinformował,  iż  na  kolejnym  posiedzeniu  przedstawi  pisemną  informację  

nt.  podsumowania  naboru  do  klas  pierwszych  szkół  ponadgimnazjalnych  podległych 

Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2010/2011. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.08.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.08.2010r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

z  Miastem  Racibórz  do  projektu  inwestycyjnego  pn.:  „Remont  ulicy  Eichendorffa  

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

z  Gminą  Rudnik  do  projektu  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  drogi  688002S  

w Rudniku”. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia  z  Miastem  Zielona  Góra  dotyczącego  przeprowadzenia  i  zasad 

finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych 

przedmiotów  zawodowych  w  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  na  rozszerzeniu  rodzajów  jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Odcinka 

Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

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

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Poradni 

Kardiologicznej.

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 

Kardiologicznej – po zmianie. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.
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11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

12. 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.

13. Uchwała  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.

14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

15. Uchwała Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie ustalenia  dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

16. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Zarządowi 

Województwa  Śląskiego  pełnomocnictwa  do  sformułowania,  podpisania  i  złożenia 

wniosku o  dofinansowanie  projektu  systemowego w ramach Priorytetu  IX -  „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 

–  2013,  działanie  9.1.  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.3. 

„Pomoc  stypendialna  dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych”  realizowanego  zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 449/353/III/2010  

z  dnia  02  marca  2010r.  Zasadami  realizacji  projektu  systemowego  Instytucji 

Pośredniczącej.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 

Śląskiego  pełnomocnictwa  do  sformułowania,  podpisania  i  złożenia  wniosku  

o  dofinansowanie  projektu  systemowego  w  ramach  Priorytetu  IX  -  „Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  
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2007 – 2013, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.3. 

„Pomoc  stypendialna  dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych”  realizowanego  zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 449/353/III/2010  

z  dnia  02  marca  2010r.  Zasadami  realizacji  projektu  systemowego  Instytucji 

Pośredniczącej.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  projektu  porozumienia  

w sprawie prowadzenia Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. wykazu dłużników wraz z istniejącymi 

zaległościami na dzień 30.06.2010r.

23. Informacja  Biura  Rady  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowanych  na  sierpień  2010r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-7/10  

z dnia 19.08.2010r.). 
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