
PROTOKÓŁ  NR 188/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 19 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  187/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 12.10.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.10.2010r. uczestniczyli w otwarciu 

nowych pracowni w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Pracownie powstały 

w ramach  realizowanego przez  Powiat  Raciborski  projektu  pt.:  „Nowoczesne  pracownie  

– nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu”. Na ten cel Powiat pozyskał ponad 819 tys. złotych, 85 % tej 

kwoty pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja pracowni 

trwała dwa lata. 
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Ad. 1

Protokół  Nr  187/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  12.10.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu 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 3 do protokołu.

Wicestarosta przekazał, iż w porównaniu do projektu uchwały omawianego na poprzednim 

posiedzeniu  przesuwa  się  dodatkowe  środki  na  dofinansowanie  likwidacji  barier 

architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i  technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi 

potrzebami  osób  niepełnosprawnych.  Propozycja  podziału  środków  zostanie  przekazana  

do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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 jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.10.2010r.

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 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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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 6 do protokołu.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 4

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 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  zmian  w  planach  finansowych  na  2010r.:  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  nadpłaty  

dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Raciborskiego, 

wynikającej  z  przeliczenia  dotacji  wg  liczby  uczniów  przedstawionej  w  comiesięcznej 

informacji o liczbie uczniów.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot.  nadpłaty  dla  niepublicznych  placówek  oświatowych  działających  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego,  wynikającej  z  przeliczenia  dotacji  wg  liczby  uczniów  przedstawionej  

w comiesięcznej informacji o liczbie uczniów. 

Mając  na  względzie  wezwanie  do  zapłaty  Centrum Nauki  i  Biznesu  „Żak”  Sp.  z  o.  o.  

o nadpłatę dotacji w kwocie 52.220 zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu przekazywania 

dotacji  wg  liczby  uczniów  wynikającej  z  metryczki  a  nie  faktycznej  liczby  uczniów 

wykazanej  w  comiesięcznej  informacji  Zarząd  polecił  nadpłacić  dotację  

dla w/w Centrum i zgodnie z sugestią Skarbnika Powiatu postanowił, że środki pochodzić 

będą  z  nadwyżki,  jaka  powstała  w  związku  z  przekazywaniem  dotacji  dla  pozostałych 
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niepublicznych  placówek  oświatowych  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  

oraz o zabezpieczeniu na ten cel dodatkowych środków w kwocie 17.631 zł.  

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Remonty 

nawierzchni,  poboczy,  odwodnienia  dróg  powiatowych  –  usuwanie  skutków  powodzi  

w 2010r.”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia 

przetargu na „Remonty nawierzchni, poboczy, odwodnienia dróg powiatowych – usuwanie 

skutków powodzi  w 2010r.”  o  kwotę  27 907,65  zł  brutto.  Środki  finansowe  na  w/w cel 

zostaną przesunięte z działu 600, rozdziału 60014, § 6050 do działu 600, rozdziału 60078,  

§ 4270. 

Sekretarz  Powiatu  przedstawiła  opinię  prawną  dot.  zasad  organizowania  stażu  

dla bezrobotnych przygotowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

W/w opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną dot. zasad organizowania stażu 

dla bezrobotnych przygotowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Mając  na  uwadze  w/w  opinię  polecił,  aby  Dyrektor  rozważył  możliwość  wprowadzenia 

podobnych regulacji  w formie jedynie informacji/instrukcji,  wycofując z obrotu prawnego 

zasady z dnia 18.06.2010r. O powyższym Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  nt.  terminów  posiedzeń  komisji  stałych  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  zaplanowanych  na  miesiąc  październik  2010r.,  która  stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 5

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVIII/463/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r. w sprawie dokonania 
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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.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

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

załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

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

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVIII/464/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.09.2010r. w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gliwicach  dotyczącej  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej – Gliwickiego  Ośrodka 

Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

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

załącznik nr 14 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 19.10.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.10.2010r. 

3. Nowa wersja projektu 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.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

powiatowi na rok 2010.

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2010.

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.

9. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot.  nadpłaty dla niepublicznych placówek 

oświatowych działających na terenie Powiatu Raciborskiego, wynikającej z przeliczenia 

dotacji  wg  liczby  uczniów  przedstawionej  w  comiesięcznej  informacji  

o liczbie uczniów.

10. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia dodatkowych 

środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Remonty  nawierzchni,  poboczy, 

odwodnienia dróg powiatowych – usuwanie skutków powodzi w 2010r.”.

11. Opinia  prawna  dot.  zasad  organizowania  stażu  dla  bezrobotnych  przygotowanych  

przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

12. Informacja  nt.  terminów  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

zaplanowanych  na  miesiąc  październik  2010r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-9/10  

z dnia 14.10.2010r.).

13. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVIII/463/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie 

dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

7



Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu 

rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację 

Poradni Kardiologicznej.

14. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVIII/464/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28.09.2010r.  w  sprawie 

wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gliwicach  dotyczącej 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej – Gliwickiego 

Ośrodka  Adaptacyjno –  Rehabilitacyjnego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  

w Gliwicach.
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