PROTOKÓŁ NR 16/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 27 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:
I część
1. Przyjęcie

Protokołu

Nr

15/07

z

posiedzenia

Zarządu

Powiatu

Raciborskiego

w dniu 20.02.2007r.
2. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach, wyjaśnienia do protokołu oraz projekt
wystąpienia pokontrolnego.
3. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, projekt wystąpienia pokontrolnego
oraz opinia radcy prawnego.
4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
5. Sprawy bieżące.
6. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

II część
1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
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I część

Ad. 1
Protokół Nr 15/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.02.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
Ad. 2
Obecny na posiedzeniu Inspektor w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego Marian Opic
zapoznał zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej,
przeprowadzonej w dniach od 17.01.2007r. do 30.01.2007r. w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Rudach. Przedstawił również wyjaśnienia do protokołu ze strony
p.o. Dyrektora Ośrodka oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.
W/w protokół, wyjaśnienia do protokołu ze strony p.o. Dyrektora Ośrodka oraz projekt
wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki
finansowej, przeprowadzonej w dniach od 17.01.2007r. do 30.01.2007r. w Specjalnym
Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

w

Rudach,

wyjaśnieniami

do

protokołu

ze strony p.o. Dyrektora Ośrodka oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.
Ad. 3
Obecna

na

posiedzeniu

Kierownik

Referatu

Kontroli

i

Audytu

Wewnętrznego

Danuta Borowik przedstawiła protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej,
przeprowadzonej

w okresie od 24.01.2007r. do 05.02.2007r. w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.
W/w protokół, projekt wystąpienia pokontrolnego oraz opinia radcy prawnego stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W trakcie omawiania protokołu z kontroli przeprowadzonej w ZSO Nr 1 w Raciborzu,
Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zwróciła przede wszystkim uwagę
na fakt, iż w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” w § 4300 „Zakup usług
pozostałych” zostały dokonane wydatki w kwocie 32 045,77zł, stanowiące zwrot za bilety
miesięczne uczniów klas I, II i III dojeżdżających do Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi. Zdaniem kontrolującej zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej uczniom dojeżdżającym do gimnazjum nie należy do obowiązków powiatu,
co wynika z przepisów art. 17 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty. W powyższej
sprawie uzyskano stosowną opinię prawną, którą dołączono do omawianych materiałów.
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Zdaniem Członków Zarządu, Powiat Raciborski jako organ założycielski i prowadzący
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi powinien sfinansować wszystkie koszty związane
z nauką uczniów w Gimnazjum. Finansowanie w/w kosztów wynika z prowadzonej polityki
oświatowej Powiatu Raciborskiego.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Wicestaroście, Kierownikom Referatów: Kontroli
i Audytu Wewnętrznego oraz Edukacji, Kultury i Sportu przeanalizowanie zapisów art. 17
ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty pod kątem możliwości sfinansowania kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi. Należałoby również ustalić dlaczego w sprawozdaniach
przedkładanych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz w subwencji oświatowej
nie wykazywano w/w kosztów. Ponadto sprawdzenia wymaga czy w innych gimnazjach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski ponoszone są wydatki związane
z dojazdem uczniów do szkoły.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki
finansowej, przeprowadzonej w dniach od 24.01.2007r. do 05.02.2007r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.
Ad. 4
Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie
trójstronnej współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu.
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 trójstronnej współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu oraz postanowił
o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.
Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia
projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007.
Wicestarosta przekazał, iż Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazał informację o wielkości środków przeznaczonych dla Powiatu
Raciborskiego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w roku 2007. Na rok bieżący Powiat
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otrzymał 1 675 158,00 zł. Kwota ta jest o 28 883,00 zł niższa od kwoty otrzymanej w marcu
2006r. Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „rada powiatu w formie uchwały
określa zadania, na które przeznacza środki” PFRON. Propozycja podziału środków została
opracowana przez Referat Spraw Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, jednostki realizujące zadania z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. Przy opracowywaniu
propozycji podziału środków uwzględniono doświadczenia z realizacji omawianych zadań
w latach poprzednich.
W ciągu ostatnich trzech lat dla WTZ w Raciborzu była pierwotnie przeznaczana kwota
942 200,00 zł. W roku obecnym ze środków PFRON przeznacza się kwotę 895 090,00 zł
co stanowi 95% kwoty dotychczas przyznawanej, pozostałe 5% w kwocie 47 110,00 zł,
zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazuje Powiat z dochodów
własnych. Na przestrzeni całego 2006r. Powiat Raciborski otrzymał środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie
1 903 811,00 zł. Z powyższej kwoty wykorzystano łącznie 1 843 697,73 zł, co stanowi
96,84 % całości przekazanych środków PFRON.
W/w karta informacyjna 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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007 oraz postanowił go skierować
do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania.
Ponadto Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował na kolejne
posiedzenie informację nt. działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.
Natomiast w trakcie posiedzenia w dniu 13.03.2007r. Członkowie Zarządu Powiatu udadzą
się na wizję do WTZ w Raciborzu.
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Ad. 5
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,
 zmiany stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W trakcie omawiania w/w karty informacyjnej, Członek Zarządu Norbert Parys zwrócił
uwagę na przedłożony projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia
stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Raciborskiego. Poinformował, iż zaproponowane stawki są analogiczne
do stawek stosowanych przez Gminę Racibórz.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
dokonać zmiany brzmienia § 3 załącznika do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek
czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Raciborskiego. Po zmianie § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dzienną stawkę czynszu dzierżawnego dla powierzchni zajętych pod:
a) funkcje reklamowe, których powierzchnia reklamy nie przekracza 1 m2 – 1,20zł,
b) funkcje reklamowe, których powierzchnia reklamy nie przekracza 3 m2 – 1,60zł,
c) funkcje reklamowe, których powierzchnia reklamy wynosi powyżej 3 m2 – 3,20zł.
Następnie Zarząd Powiatu dokonał zmiany brzmienia § 4 załącznika do projektu uchwały
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Po zmianie § 4 otrzymuje
brzmienie:
„Za centrum miasta uważa się obszar ograniczonymi ulicami: Podwale – Drzymały – Wojska
Polskiego – Drewniana – Reymonta – łącznie z tymi ulicami oraz ulicę Opawską do Placu
Konstytucji 3-go Maja”.
Po wprowadzeniu w/w zmian, projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
ustalenia stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Raciborskiego zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu.
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Starosta

omówił

kartę

informacyjną

Referatu

Gospodarki

Nieruchomościami

dot. sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – informacja o prawie trwałego zarządu
ustanawianym na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
podjąć jak najszybciej prace związane z ustanowieniem prawa trwałego zarządu
dla następujących powiatowych jednostek organizacyjnych:
1. Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,
3. Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
4. Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Starosta

zaprezentował

kartę

informacyjną

Referatu

Edukacji,

Kultury i

Sportu

dot. przystąpienia do elektronicznego systemu naboru „Nabór OPTIVUM”.
Wicestarosta dodał, iż wzorem poprzedniego roku planuje się, aby nabór do szkół w szkołach
młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski przeprowadzić
w sposób elektroniczny za pośrednictwem systemu „Nabór OPTIVUM” firmy VULCAN.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przystąpienie do elektronicznego systemu
naboru „Nabór OPTIVUM” i podpisanie stosownej umowy z firmą VULCAN.
Starosta omówił kartę informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przygotowania
informatora naborowego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawiony projekt informatora naborowego
do druku (2.000 egzemplarzy, koszt 3.426,80zł).
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Naprawa klap zwrotnych na urządzeniach
melioracji szczegółowej GSW w Rudniku i bieżąca konserwacja rowów” – w celu
zabezpieczenia przed powodzią mieszkańców wsi Lasaki, Gm. Lasaki.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Naprawa
klap zwrotnych na urządzeniach melioracji szczegółowej GSW w Rudniku i bieżąca
konserwacja rowów” – w celu zabezpieczenia przed powodzią mieszkańców wsi Lasaki,
Gm. Rudnik w wysokości do 5.000zł.
Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej dot. zaakceptowania protokołu wyboru wykonawcy opracowania i wydania
książki pt. „Zabytki powiatu raciborskiego”.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował protokół wyboru wykonawcy opracowania
i wydania książki pt. „Zabytki powiatu raciborskiego”. Polecił Kierownikowi Referatu
Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zawiadomić firmę WiAi WAW Grzegorz
Wawoczny o wyborze wykonawcy oraz podjąć kroki mające na celu podpisanie umowy
na wykonanie opracowania.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu
16.01.2007r.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 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 trakcie posiedzenia w dniu 20.02.2007r. przedstawiono wstępny koszt
wynoszący 32 765,76zł. Jednakże kwota ta nie zawierała całości kosztów, tj. przygotowania
materiałów dla Członków Zarządu, wynagrodzenia kierowcy i eksploatacji pojazdu
służbowego.
W związku z powyższym ponownie przeliczono koszty przygotowania i dostarczenia
przesyłek

dla

radnych

Powiatu

Raciborskiego.

Szacunkowy koszt

przygotowania

i dostarczania materiałów dla radnych Powiatu Raciborskiego oraz członków Zarządu
Powiatu Raciborskiego w przeciągu jednej kadencji wynosi 63.848zł.
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej powróci
na jednym z kolejnych posiedzeń.
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Następnie Starosta zapoznał zebranych z projektem „Aktualności Powiatu Raciborskiego”,
który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby od kolejnego numeru ostatnia strona
„Aktualności ...” zawierała trzy kolumny dotyczące:
1. informacji z Gmin Powiatu Raciborskiego,
2. informacji nt. działalności Powiatu Raciborskiego,
3. informacji przekazywanych przez Posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka.
Ponadto Zarząd wniósł drobne uwagi co do treści projektu „Aktualności Powiatu
Raciborskiego”. Dotyczyły one przedstawionego kalendarium wydarzeń w lutym b.r.,
artykułów pt.: „Wesprzyj OPP, przekaż 1%”, „Wizyta wojewody” oraz „Septyma
w Wrexham”.
Starosta omówił:
1. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą z dnia 20.02.2007r., które stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować odpowiedź
na wniosek nr 1,
2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.02.2007r.,
które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. Zarząd przekazał do realizacji Kierownikowi
Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa wniosek nr 1,
3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.02.2007r.,
które stanowią załącznik nr 17 do protokołu,
4. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 26.02.2007r., które
stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu udzielić
odpowiedzi na wniosek nr 1. Ponadto Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu
oraz Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować projekt regulaminu
udzielania stypendiów dla studentów Powiatu Raciborskiego. Termin – 09.03.2007r.,
5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.02.2007r., które stanowią
załącznik nr 19 do protokołu. Zarząd ustalił, iż wniosek nr 1 zostanie wyjaśniony podczas
obrad sesji. Natomiast Sekretarz Powiatu udzieli odpowiedzi na wnioski nr 2 – nr 3.
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Starosta omówił wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w tut. Starostwie
w dniach 31.10.2006r. – 15.12.2006r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w tut. Starostwie
przez inspektora Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach.
Ad. 6
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 IV/46/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego
im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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 20 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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/47/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
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 21 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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/48/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie Programu
współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
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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 22 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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/53/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie 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.
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 23 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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/54/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. 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.
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 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę kierownikom i naczelnikom komórek
organizacyjnych tut. Starostwa, że termin składania kart informacyjnych do określenia
realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego nie może przekroczyć 2 tygodni od podjęcia
uchwały.
W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego,
proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego
w dniu 27.02.2007r.
II część

Ad. 1
Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu omówiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
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 dokonania zmian w układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r.
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 przyjęcia zmian harmonogramu
dochodów i wydatków budżetowych na 2007r.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.
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 27.02.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.
3. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach, wyjaśnienia do protokołu oraz projekt
wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-2-2/07 z dnia 22.02.2007r.).
4. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, projekt wystąpienia pokontrolnego
oraz opinia Radcy prawnego (pismo nr TK. 0913-3-2/07 z dnia 22.02.2007r.).
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trójstronnej współpracy Miasta
Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz
rozwoju regionu.
6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały Rady
Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007.
7. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot.:
 rozpatrzenia wniosków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska,
 zmiany stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
8. Karta informacyjna Referatu

Gospodarki Nieruchomościami

dot.

sprawozdania

z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących

własność

Powiatu

Raciborskiego

oraz

ich

wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – informacja o prawie trwałego zarządu
ustanawianym na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych.
9. Karta

informacyjna

Referatu

Edukacji,

Kultury

i

Sportu

dot.

przystąpienia

do elektronicznego systemu naboru „Nabór OPTIVUM”.
10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przygotowania informatora
naborowego.
11. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
dot. dofinansowania do zadania pn. „Naprawa klap zwrotnych na urządzeniach melioracji
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szczegółowej GSW w Rudniku i bieżąca konserwacja rowów” – w celu zabezpieczenia
przed powodzią mieszkańców wsi Lasaki, Gm. Rudnik.
12. Karta

informacyjna

Referatu

Promocji,

Rozwoju

i

Współpracy

Zagranicznej

dot. zaakceptowania protokołu wyboru wykonawcy opracowania i wydania książki
pt. „Zabytki powiatu raciborskiego”.
13. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia
realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego.
14. Projekt „Aktualności Powiatu Raciborskiego”.
15. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą z dnia 20.02.2007r.
16. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.02.2007r.
17. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.02.2007r.
18. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 26.02.2007r.
19. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.02.2007r.
20. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/46/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie powołania
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
21. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/47/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu.
22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/48/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie Programu
współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/53/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie 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
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opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających
na likwidacji określonych komórek organizacyjnych.
24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały
Nr IV/54/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. 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.
25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian
harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r.
28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu
dochodów i wydatków budżetowych na 2007r.

15

