PROTOKÓŁ NR 15/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 20 lutego 2007r.
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

14/07

z

posiedzenia

Zarządu

Powiatu

Raciborskiego

w dniu 13.02.2007r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy bieżące.
4. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.02.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2
Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania
przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających
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na likwidacji określonych komórek organizacyjnych oraz wyrażenia opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń
w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych
komórek organizacyjnych. Wicestarosta poinformował, iż Członek Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego zwrócił się ponownie z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
organizacyjnych oraz projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany
uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie
dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających
na likwidacji określonych komórek organizacyjnych.
Obecny projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX/604/2006 różni się merytorycznie od projektu opiniowanego w miesiącu styczniu
b.r. wykazem lekarzy przejmujących świadczenie usług medycznych w miejsce
likwidowanych w Pszowie działalności oraz dodatkową uchwałą Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.
Natomiast projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX/605/2006 różni się merytorycznie od projektu opiniowanego w miesiącu styczniu
b.r. innym wykazem lekarzy przejmujących świadczenie usług medycznych w miejsce
likwidowanych w Radlinie działalności oraz dodatkową uchwałą Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.
Projekt

uchwały

Rady

Powiatu

Wodzisławskiego

w

sprawie

zmiany

uchwały

nr XLIX/604/2006 Rada Powiatu Raciborskiego w miesiącu styczniu zaopiniowała
negatywnie, natomiast projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany
uchwały nr XLIX/605/2006 Rada Powiatu Raciborskiego zaopiniowała pozytywnie.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 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 opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
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Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
organizacyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego
w dniu 27.02.2007r.
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 opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
organizacyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego
w dniu 27.02.2007r.

Ad. 3
Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartych
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,
ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury.
Wicestarosta poinformował, iż Referat Spraw Społecznych opracował ogłoszenie o otwartym
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy
z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej. W budżecie Powiatu na rok 2007 na realizację tego typu programów
przeznaczono kwotę 128 100,00 zł, z kwoty tej 3 000,00 zł pozostawiono na konkursy
z zakresu „ratownictwo i ochrona ludności”, które przeprowadzi Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Natomiast kwotę 8 000,00 zł pozostawiono na zatrudnienie osoby,
która będzie pomagać organizacjom pozarządowym sporządzać wnioski o dotacje, pracując
w ramach umowy zlecenia. W roku 2005 na wymienione powyżej konkursy przeznaczono
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kwotę 73 200,00 zł, w roku 2006 na konkursy przeznaczono kwotę 76 900,00 zł, lecz zakres
konkursów nie obejmował następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:
-

prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

-

prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Również Referat Spraw Społecznych przygotował ogłoszenia o konkursach z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury. Kwoty jakie zostały
przeznaczone na konkursy w tym zakresie nie zostały pomniejszone i odpowiadają kwotom
zabezpieczonym w budżecie powiatu na 2007r. Wszystkie ogłoszenia zostały uzgodnione
co do zawartości merytorycznej i posiadają jednakowe najważniejsze zapisy:
-

kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu zadania,

-

wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji
wynosi 60%,

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok poprzedzający
ogłoszenie

konkursu

zgodne

wymogami

ustawy

z

dnia

29.09.1994r.

o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
-

oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2007r.,

-

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.04.2007r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby pkt 11 ogłoszeń o konkursach ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych brzmiał: „W przypadku gdy oferta, która
otrzymała największą liczbę punktów nie wyczerpuje środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania, pozostałe środki mogą być przyznane ofercie, która otrzymała kolejną
największą liczbę punktów”.
Po dokonaniu w/w zmiany, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przygotowane
projekty ogłoszeń o konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury, a także wyraził zgodę
na ich publikację w lokalnej prasie, BIP-ie oraz stronie internetowej powiatu. Decyzja co do
zatrudnienia

osoby

pomagającej

organizacjom

pozarządowym

sporządzać

wnioski

o dotacje zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń, po przedstawieniu przez
Wicestarostę kilku wariantów zatrudnienia w/w osoby.
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udziału
Powiatu Raciborskiego w dofinansowaniu kosztów działalności Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w roku 2007.
Wicestarosta przekazał, iż zgodnie z treścią § 3 i 4 Porozumienia w sprawie objęcia
działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
mieszkańców Powiatu Raciborskiego, Przewodnicząca Zespołu poinformowała o wysokości
udziałów poszczególnych miast i powiatów w dofinansowaniu działalności Zespołu na rok
2007. Udział ten jest proporcjonalny do procentowego udziału powiatu w ilości wydanych
orzeczeń. Udział ten dla Powiatu Raciborskiego wynosił w 2005r. 13,7 %, w 2006r. 13,46 %.
Po ilości wniosków złożonych w styczniu b.r. Przewodnicząca Zespołu planuje,
że w 2007r. wzrośnie liczba orzeczeń wydanych dla mieszkańców naszego powiatu
z 1 056 do 1 155, a tym samym wrośnie procentowy udział orzeczeń wydanych dla powiatu
w ogólnej liczbie wydanych orzeczeń z 13,46 % do 13,59 %, co przy wysokości
dofinansowania ogólnego w kwocie 202 000 zł, daje udział powiatu w wysokości
27 456,00 zł. Zwiększenie ogólnej kwoty dofinansowania z 172 180 zł, do 202 000 zł wynika
z faktu, iż przewiduje się zwiększenie ogólnej liczby wydanych wniosków z 7 845 do 8 500
oraz wzrostu wynagrodzenia pracowników Zespołu od 01.02.2007r. Ponadto Wicestarosta
poinformował,

iż

w

budżecie

Powiatu

na

dofinansowanie

działalności

Zespołu

zarezerwowana jest kwota 26 815,00zł, niedobór wynosi 641,00zł. Kierownik Referatu Spraw
Społecznych zaproponował, aby brakująca kwotę przesunąć z rozdziału 85111 § 4300,
na którym pozostało 826,00zł z akcji promocyjnej toksoplazmozy.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kwotę udziału Powiatu Raciborskiego
w

dofinansowaniu

kosztów

działalności

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zwiększenia
zabezpieczenia środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie „Naprawy
uszkodzeń

i

zabezpieczenie

budynku

przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu” w

auli

Zespołu

Szkół

Ekonomicznych

dziale 801, rozdziału 80130, paragrafu 6050

o kwotę 5 128,36 zł.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie zabezpieczenia jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania pn. „Naprawa uszkodzeń
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i zabezpieczenie budynku auli Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3
w Raciborzu” w dziale 801, rozdziale 80130, paragrafie 6050 o kwotę 5 128,36 zł (brutto).
Starosta przedstawił kartę informacyjną Sekretarza Powiatu dot. przedstawienia informacji
nt. kształtowania stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2002r.
oraz w 2006r. (wniosek nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.01.2007r.).
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Sekretarza Powiatu dot. kształtowania
stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2002r. oraz w 2006r. Polecił
Głównemu Specjaliście ds. zarządzania personelem Ewie Girek udzielić odpowiedzi
na wniosek nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.01.2007r.
Szczegółowych informacji udzieli Starosta.
Starosta zaprezentował kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia
informacji o wynikach postępowań przetargowych.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań przetargowych na:
1. dostawę sprzętu komputerowego,
2. wykonanie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Kuźnia Raciborska
(przysiółki Kolonia Renerowska, Brantolka, Przerycie, Biały Dwór, Podbiała oraz obręby
Turze i Siedliska),
3. dostawę sprzętu komputerowego.
Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
dot. kalkulacji kosztów wydawania biuletynu „Aktualności Powiatu Raciborskiego”,
przy zwiększeniu nakładu i zmianie szafy graficznej na pełny kolor.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję zwiększenia nakładu biuletynu
„Aktualności Powiatu Raciborskiego” do 5.000 egz., przy zachowaniu obecnej szaty
graficznej (czarno-biała), przy ilości 4 stron, formacie A 4, papierze offset 80g.
Ponadto Zarząd ustalił, iż wydania okolicznościowe biuletynu „Aktualności Powiatu
Raciborskiego” będą wydawane w wersji kolorowej.
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Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej dot. zgłoszenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie ogólnodostępnego
boiska z trawy syntetycznej w wys. minimum 5 cm (wymiar areny boiska minimum
30 m x 60 m, ogrodzenie o wys. minimum 4 m, dwa wejścia, w tym jedno techniczne,
umożliwiające wjazd o szer. minimum 2,5 m) w ramach Konkursu pt. ”Blisko boisko”,
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu w dniu 15.02.2007r. Do 30.03.2007r. należy złożyć
formularz o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją (decyduje data stempla
pocztowego).
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Referatu Promocji, Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej, aby złożyć wniosek na wykonanie boiska ze sztucznej trawy
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w ramach ogłoszonego konkursu
do 30.03.2007r. Polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej podjąć kroki mające na celu zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
w celu sporządzenia kosztorysu zadania, wypełnić wniosek wraz z częścią finansową i złożyć
do 30.03.2007r. w Ministerstwie Sportu. Odpowiedzialnym za wypełnienie wniosku
i zebranie wszystkich niezbędnych danych (załączników) będą: Referat Promocji, Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej, Referat Inwestycji i Remontów, Referat Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Wydział Finansowy.
Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. rozpatrzenia
wniosków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób
Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do Protokołu Nr 14/07 z posiedzenia
Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.02.2007r.
W trakcie omawiania w/w karty informacyjnej, Członek Zarządu Norbert Parys zwrócił
uwagę, iż Uchwała Nr 29/66/2003 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20.05.2003r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących
własność Powiatu Raciborskiego nie określa czy stawki czynszu są ustalone na miesiąc
czy na rok kalendarzowy. W związku z powyższym należałoby tę sytuację wyjaśnić.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
przygotować nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu
wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, ustalając,
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miesięczne stawki czynszu. Poza tym stawki powinny zostać przyjęte analogicznie do stawek
stosowanych przez Gminę Racibórz.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 16.01.2007r.
polecił oszacowanie kosztów przygotowania i dostarczenia przesyłek dla radnych Powiatu
Raciborskiego. W/w koszt oszacowano na kwotę 32 765,76zł, zgodnie z wyliczeniami
przedstawionymi w karcie informacyjnej. Jak zauważyli zebrani, powyższa kwota nie zawiera
całości kosztów: przygotowania materiałów dla Członków Zarządu, wynagrodzenia kierowcy
i eksploatacji pojazdu służbowego.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby do kosztów przygotowania i dostarczania
przesyłek do radnych doliczyć koszty: sporządzania materiałów dla Członków Zarządu,
eksploatacji pojazdu służbowego i wynagrodzenia kierowcy. Szczegółowych informacji
w w/w sprawie p. o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego udzieli Starosta.
Starosta zaprezentował fax Pana Radosława Mełecha – osoby niepełnosprawnej,
która nie spłaciła pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 16.01.2007r. zdecydował,
iż jest możliwe zawarcie ugody z Panem Radosławem Mełechem pod warunkiem wpłaty całej
należności, jednorazowo, w kwocie 13.612,50zł. Po wpłaceniu należności głównej istnieje
możliwość umorzenia odsetek.
W/w fax stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił powrócić do w/w sprawy na jednym z kolejnych
posiedzeń.
Starosta poinformował, iż kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Raciborskiego odbędzie się w dniu 22.02.2007r.
W/w informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Zarząd

Powiatu

Raciborskiego

podjął

decyzję

o

dofinansowaniu

organizacji

VI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży
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Szkolnej w wysokości 14.000zł, w tym kwota 4.000zł zostanie przekazana z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota 10.000zł z rezerwy.
Wicestarosta złożył relację z prac zespołu roboczego ds. organizacji obchodów w ramach
Roku Pamięci Josepha von Eichendorffa. Poinformował, iż kolejne spotkanie odbędzie się
w dniu dzisiejszym, na którym zapadnie decyzja co do ilości organizowanych imprez
w ramach obchodów oraz kosztów z nimi związanych, jakie poniesie Powiat Raciborski.
Wicestarosta przekazał, iż uczestniczył w posiedzeniach zespołu, którego celem jest
m.in. opracowanie porozumienia o współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rzecz rozwoju regionu,
a także prowadzenie dalszych działań zmierzających do wypracowania programu
pn. „Rozwój Gospodarczy Ziemi Raciborskiej poprzez wzmacnianie funkcji Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Ze strony Powiatu do w/w programu mają zostać
wpisane m.in. zadania dotyczące budowy hali (sal gimnastycznych) oraz boisk o sztucznej
nawierzchni, a także związane z remontem warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Raciborzu i rozbudowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu.

Ad. 4
Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności
5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował
kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/49/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu

wynagradzania

nauczycieli

zatrudnionych

w

szkołach

i

placówkach

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007.
Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji,
Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.
Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały
stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.
Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności
5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował
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kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji
Uchwały Nr IV/50/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2006r.
Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.
Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację
w/w Uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.
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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji
Uchwały Nr IV/51/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie
delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.
Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację
w/w Uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.
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 20.02.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.02.2007r.
3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń
w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji
określonych komórek organizacyjnych oraz wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego

z

dnia

21.09.2006r.

w

sprawie

dokonania

przekształceń

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji
określonych komórek organizacyjnych.
4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. otwartych konkursów ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury.
5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udziału Powiatu Raciborskiego
w

dofinansowaniu

kosztów

działalności

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku w roku 2007.
6. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zwiększenia zabezpieczenia
środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie „Naprawy uszkodzeń
i zabezpieczenie budynku auli Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3
w Raciborzu” w dziale 801, rozdziału 80130, paragrafu 6050 o kwotę 5 128,36 zł.
7. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu dot. przedstawienia informacji nt. kształtowania
stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2002r. oraz w 2006r.
(wniosek nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.01.2007r.).
8. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji
o wynikach postępowań przetargowych.
9. Karta

informacyjna

Referatu

Promocji,

Rozwoju

i

Współpracy

Zagranicznej

dot. kalkulacji kosztów wydawania biuletynu „Aktualności Powiatu Raciborskiego”,
przy zwiększeniu nakładu i zmianie szafy graficznej na pełny kolor.
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10. Karta

informacyjna

Referatu

Promocji,

Rozwoju

i

Współpracy

Zagranicznej

dot. zgłoszenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie ogólnodostępnego boiska
z trawy syntetycznej w wys. minimum 5 cm (wymiar areny boiska minimum
30 m x 60 m, ogrodzenie o wys. minimum 4 m, dwa wejścia, w tym jedno techniczne,
umożliwiające wjazd o szer. minimum 2,5 m) w ramach Konkursu pt. ”Blisko boisko”,
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu w dniu 15.02.2007r. Do 30.03.2007r. należy
złożyć formularz o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją (decyduje data
stempla pocztowego).
11. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia
realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego.
12. Fax Pana Radosława Mełecha z dnia 12.02.2007r.
13. Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22.02.2007r.
14. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/49/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007.
15. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia
realizacji Uchwały Nr IV/50/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r.
16. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia
realizacji Uchwały Nr IV/51/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r.
w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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