
PROTOKÓŁ  NR 187/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 12 października 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  186/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 07.10.2010r. 

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

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

–  unieszkodliwianie  odpadów  azbestowych,  w  myśl  których  dotacje  będą  udzielane 

gminom, a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom.

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

dot.  materiału  informacyjnego  na  sesję  Rady  Powiatu  w  dniu  26.10.2010r.  

pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”.

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

od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., bilansu na dzień 31.07.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.07.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010. 

7. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

8. Sprawy różne.

9. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  186/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  07.10.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2 

Nawiązując  do  wcześniejszych  ustaleń  Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Kierownika 

Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  Krzysztofa  Spornego  

i poprosił o zapoznanie zebranych z projektem regulaminu udzielania dotacji na likwidację 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Raciborskiego. 

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

– unieszkodliwianie odpadów azbestowych, w myśl których dotacje będą udzielane gminom, 

a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Na  wstępie  Kierownik  Sporny  poinformował,  iż  zgodnie  z  nowelizacją  ustawy  Prawo 

ochrony  środowiska  będzie  istniała  możliwość  dofinansowywania  prywatnych  inwestycji 

ekologicznych z samorządowych budżetów zarówno gmin jak i  powiatów. Przekazywanie 

dotacji  celowych  np.  na  likwidację  wyrobów  zawierających  azbest  będzie  następować  

po zawarciu umowy z samorządem. Nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska muszą 

zaakceptować jeszcze senatorowie. 

Po  dyskusji  oraz  mając  na  względzie  nowelizację  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  przywrócić  zasady  udzielania  dotacji  

na działania proekologiczne – unieszkodliwianie odpadów azbestowych, jakie obowiązywały 

w tut.  Starostwie do 2009r.  Stosowną propozycję  regulaminu przygotuje  Referat  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

2



Ad. 3

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  dot.  materiału  informacyjnego  na  sesję  Rady  Powiatu  

w dniu 26.10.2010r. pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny 

poinformował, iż w celu przygotowania materiału na sesję w dniu 26.10.2010r. pracownicy 

Referatu zebrali od działających na rzecz ochrony środowiska i rolnictwa instytucji i inspekcji 

szczegółowe informacje o stanie środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Z uwagi na fakt, iż zebrane materiały są bardzo obszerne oraz biorąc pod uwagę wcześniejsze 

zalecenia  Rady  Powiatu  dotyczące  „objętości”  materiałów  przekazywanych  radnym 

przygotowano  zbiorczą  informację  o  stanie  środowiska  i  rolnictwa  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał wiodący pt. „Stan środowiska 

i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.  Jednocześnie postanowił,  iż  załączniki  

do w/w materiału będą dostępne dla radnych w osobnej oprawie w Biurze Rady i nie zostaną 

przesłane w wersji elektronicznej z uwagi na ich dużą objętość. 

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., bilansu na dzień 31.07.2010r., opisu sytuacji 

finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  lipca 

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

31.07.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu  Ryszard  Rudnik.  Dyrektor  poinformował,  iż  na  koniec  lipca  b.r.  Zakład 

zanotował stratę  w wysokości 7 208 764,64 zł.  Jest  to wielkość o 427 220,73 zł  wyższa  

od straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynoszącej 6 781 543,91 zł. W lipcu 2010r. 

strata  Zakładu  wzrosła  o  1 099 866,52  zł.  Uwzględniając  amortyzację  w  wysokości  
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4 114 906,18 zł Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 3 093 858,46 zł (strata 

pomniejszona o amortyzację). Dyrektor Rudnik przekazał, iż Urząd Miasta Racibórz umorzył 

Szpitalowi  podatek  od  nieruchomości  za  7  miesięcy  2010r.  w  kwocie  357 732  zł. 

Zobowiązania  wymagalne  na  dzień  31.07.2010r.  wynosiły  1 714 665  zł,  a  zobowiązania 

niewymagalne wynosiły 11 476 090 zł. 

Ponadto  Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  na  dzień  dzisiejszy Zakład  zanotował  stratę  

w  wysokości  5 896 000  zł,  a  wartość  wykonanych  świadczeń  zdrowotnych  ponad  limit 

opiewa  na  kwotę  ok.  600 000  zł.  Podkreślił,  iż  starta  narastająca  z  działalności  bieżącej 

jednostki rośnie z miesiąca na miesiąc i bez zwiększenia zakresów finansowania świadczeń 

zdrowotnych przez  NFZ trudno będzie  poprawić  wynik  finansowy Szpitala.  Na  kondycję 

finansową  jednostki  ma  przede  wszystkim  wpływ  finansowanie  począwszy  od  2009r.  

z budżetu Szpitala podwyżek wynagrodzeń pracowników. 

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

od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., bilansem na dzień 31.07.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

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

wybranymi  wskaźnikami  statystycznymi  dla  oddziałów,  etatyzacją  na  dzień  31.07.2010r., 

przychodami i kosztami oddziałów i poradni, zwracając uwagę Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych  na  terminowe  przedkładanie  informacji  o  sytuacji  finansowej  Szpitala.  

Ponadto  Zarząd  zaniepokojony  sytuacją  finansową  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu,  

która  nie  poprawia  się  czego  powodem jest  niewłaściwy system finansowania  świadczeń 

zdrowotnych  przez  NFZ  oraz  uwzględniając,  iż  sytuacja  ta  nie  ulegnie  zmianie  polecił 

Dyrektorowi  przygotować  propozycje  programu  restrukturyzacji  kosztów  funkcjonowania 

Szpitala. Termin – 14.01.2011r. 

Ad. 5

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 6 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.
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Następnie Starosta zaprezentował 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 7 do protokołu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz  postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.

Wicestarosta  omówił  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  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 na 2011 rok.

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

Wicestarosta poinformował, iż w Programie współpracy z 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 na 2011 rok – zwanym dalej Programem – zostały 

ujęte  dodatkowe  (zaznaczone  pogrubioną  czcionką)  zadania  publiczne  w  szczególności  

z  zakresu  ekologii,  ochrony  zwierząt  oraz  ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego,  

które  realizować  będzie  Referat  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

tut.  Starostwa.  Ponadto  przekazał,  iż  zachodzi  konieczność  poprawy  podstawy  prawnej 

projektu  uchwały.  Po  zaopiniowaniu  przedmiotowego  projektu  uchwały  przez  Zarząd 

kolejnym  krokiem  powinno  być  zarządzenie  przeprowadzenia  konsultacji  „Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  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 na 2011 rok”. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania 

opinii  organizacji  pozarządowych i  podmiotów,  o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat  

w/w Programu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego zaakceptował  dopisanie  do  Programu dodatkowych zadań, 

które  realizować  będzie  Referat  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

oraz zmianę podstawy prawnej przedmiotowego projektu uchwały.
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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  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z 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 na 2011 rok 

oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

odbywające  się  w  październiku  2010r.  W/w  projekt  uchwały,  po  przeprowadzeniu 

przewidzianych konsultacji, zostanie przedłożony na sesję w listopadzie b.r. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  „Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 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  przeprowadzenia  konsultacji 

„Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

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

Wicestarosta  omówił  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 12 do protokołu.

Wicestarosta  przekazał,  iż  w  związku  ze  zmniejszonym  zapotrzebowaniem  na  środki 

finansowe  przeznaczone  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  lub  rolniczej,  wniesienie 

wkładu  do  spółdzielni  socjalnej  przesuwa  się  kwotę  w  wysokości  10 000,00  zł  

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne,  środki 

pomocnicze  przyznawane  osobom niepełnosprawnym na  podstawie  odrębnych  przepisów. 

Propozycja podziału środków zostanie przekazana do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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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 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 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Planu rozwoju Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. na lata 2010 – 2015.

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

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł uwagi  

co do tytułu, podstawy prawnej, brzmienia § 1 oraz uzasadnienie przedmiotowego projektu 

uchwały.  Jednocześnie  postanowił,  iż  koncepcja  transportu  autobusowego  obsługiwanego 

przez  PKS  w  Raciborzu  Sp.  z  o.  o.  oparta  na  strategii  transportu  publicznego  powiatu 

raciborskiego będzie stanowić dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego. 

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  zatwierdzenia  Planu  rozwoju  Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o. o. na lata 2010 – 2015 oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z  propozycją,  aby po zakończeniu sesji  w dniu 26.10.2010r.  miała  miejsce 

wizyta radnych na budowie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Ad. 6

Wicestarosta zaprezentował sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2009/2010, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż mając na względzie zapisy ustawy z dnia 19 marca 2009r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, 
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poz. 458 z późn. zm.) należy w/w sprawozdanie przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wprowadzenie na sesję w dniu 26.10.2010r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł  uwagę do zdania drugiego w części  sprawozdania  

dot. środków na pomoce dydaktyczne, naukowe i książki (str. 4). Po zmianie, otrzymało ono 

brzmienie: „W 2009 r. zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe oraz ksiązki w szkołach  

i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na kwotę 228 760,76 zł.”. 

Jednocześnie wykreśleniu uległo ostatnie zdanie w tej części sprawozdania (str. 8). 

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

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  sprawozdanie  

z  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym  2009/2010  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.

Po zmianie, w/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 7

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania stypendium sportowego Mateuszowi Pukasowi.

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

Wicestarosta  przypomniał,  iż  zgodnie  z  §  4  Regulaminu  przyznawania,  wstrzymywania  

lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego 

stanowiącym  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXVII/277/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  20.01.2009r.  w sprawie  ustanowienia  stypendiów sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego  z  późn.  zm.  decyzję  o  przyznaniu  i  ustaleniu  wysokości  stypendium  

dla  zawodników  podejmuje  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  formie  uchwały.  W  dniu 

07.09.2010r.  wpłynęło  7  wniosków  Zarządu  Klubu  LKS  „Dąb”  Brzeźnica  

o  przyznanie  stypendium  dla  zawodników  Klubu.  Wnioski  te  zostały  pozytywnie 

zaopiniowane  przez  Radę  Sportu  Powiatu  Raciborskiego.  W  związku  z  powyższym 

przygotowano stosowne projekty uchwał. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi.

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

8



Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Pawłowi Drzeżdzonowi.

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 przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdzonowi.

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 

przyznania stypendium sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu.

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 przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu.

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

Wicestarosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania stypendium sportowego Natanielowi Ostrowskiemu.

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 przyznania stypendium sportowego 

Natanielowi Ostrowskiemu.

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

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Justynie Ratyńskiej.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej.

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

Następnie  Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie przyznania stypendium sportowego Nikoli Chluba.
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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 przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba.

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

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

stypendium sportowego Aleksandrze Iwanowskiej.

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 przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej.

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

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozłożenia 

na raty czynszu z tytułu najmu nieruchomości.

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

Starosta  przekazał,  iż  w związku  z  trudną  sytuacją  finansową  Pani  Alicja  Strzałkowska  

– najemca lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się na III piętrze budynku położonego  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 złożyła wniosek o rozłożenia na dwie raty czynszu z tytułu 

najmu  za  październik  2010r.  Czynsz,  zgodnie  z  umową  najmu  lokalu  mieszkalnego  

z dnia 01.10.2010r., wynosi 958,14 zł. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.06.2010r.  rozłożenie  na  raty  należności  z  tytułu  najmu 

należy  do  uprawnień  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego.  W związku  z  powyższym Referat 

Gospodarki  Nieruchomościami proponuje,  aby czynsz za najem za październik 2010r.  był 

płatny w dwóch ratach: I rata – kwota w wysokości 479,07 zł w terminie do 15.10.2010r.,  

II rata – kwota w wysokości 479,07 zł w terminie do 25.10.2010r. Propozycja ta spotkała się 

z akceptacją zebranych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty czynszu z tytułu 

najmu nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Ad. 8

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  działalności 

Ośrodka Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych, zwracając uwagę, iż jest ona przeznaczona 

tylko do użytku wewnętrznego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na finansowanie kosztów działalności Ośrodka 

Informacji  Dla  Osób  Niepełnosprawnych  ze  środków  własnych  powiatu  w  wariancie 

zatrudnienia dwóch osób niepełnosprawnych. Jednocześnie postanowił rozważyć możliwość, 

aby jedna z w/w osób pracowała w  innej komórce organizacyjnej tut. Starostwa. 

Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  kartą  informacyjną  Wydziału  Finansowego  

dot.  przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Ad. 9

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:

1) Uchwały  Nr  XLVIII/466/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba  

w Raciborzu – realizacja I-go etapu”,

2) Uchwały  Nr  XLVIII/467/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”,

3) Uchwały  Nr  XLVIII/468/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”,

4) Uchwały  Nr  XLVIII/469/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

11



Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.

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

stanowi załącznik nr 35 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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVIII/465/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r. w sprawie powierzenia 

Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu 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 36 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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLVIII/470/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 37 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.10.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.10.2010r. 

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

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

–  unieszkodliwianie  odpadów  azbestowych,  w  myśl  których  dotacje  będą  udzielane 

gminom, a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom.

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

dot.  materiału  informacyjnego  na  sesję  Rady  Powiatu  w  dniu  26.10.2010r.  pt.  „Stan 

środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”.

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

od 01.01.2010r. do 31.07.2010r., bilansu na dzień 31.07.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.07.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego  z  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 na 2011 rok.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego  z  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 na 2011 rok – po zmianie. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

11. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji 

„Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  
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oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

12. 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.

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Planu rozwoju Spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej  w Raciborzu Sp.  z  o.  o.  na  lata  2010  

– 2015.

14. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o. o. na lata 2010 

– 2015.

15. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.

16. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 – po zmianie. 

17. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Mateuszowi Pukasowi.

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Mateuszowi Pukasowi.

19. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Pawłowi Drzeżdzonowi.

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Pawłowi Drzeżdzonowi.

21. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Sebastianowi Jezierzańskiemu.

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Sebastianowi Jezierzańskiemu.

23. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Natanielowi Ostrowskiemu.

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Natanielowi Ostrowskiemu.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Justynie Ratyńskiej.

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Justynie Ratyńskiej.
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27. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Nikoli Chluba.

28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Nikoli Chluba.

29. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego Aleksandrze Iwanowskiej.

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania stypendium sportowego 

Aleksandrze Iwanowskiej.

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozłożenia na raty czynszu 

z tytułu najmu nieruchomości.

32. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  rozłożenia  na  raty  czynszu  

z tytułu najmu nieruchomości.

33. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Ośrodka Informacji  

Dla Osób Niepełnosprawnych.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

35. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:

1) Uchwały  Nr  XLVIII/466/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba  

w Raciborzu – realizacja I-go etapu”,

2) Uchwały  Nr  XLVIII/467/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”,

3) Uchwały  Nr  XLVIII/468/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”,

4) Uchwały  Nr  XLVIII/469/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r. 

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały  Nr  XLVIII/465/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  

w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.

37. Karta  informacyjna Biura Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XLVIII/470/2010 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
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