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PROTOKÓŁ  NR 60/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lutego 2008r. 

 

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 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12.02.2008r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.02.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 42/124/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r.  

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie  
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i realizację szkolnych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania 

narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz. 

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

Starosta poinformował, iż w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów 

na opracowanie i  realizację szkolnych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz zwalczania narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/124/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie upoważnienia dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

do zawierania i wykonania umów na opracowanie i realizację szkolnych programów  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii z Urzędem Miasta 

Racibórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

w sprawie wypowiedzenia Porozumienia dotyczącego utworzenia w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Raciborzu Filii Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy  

w Katowicach oraz określenia zasad jego funkcjonowania w zakresie prowadzenia 

pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

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

Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił się 

z propozycją wypowiedzenia Porozumienia zawartego w dniu 08.10.2002r. w Katowicach  

w sprawie utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu Filii Młodzieżowego 

Biura Pracy OHP. Wprowadzona obecnie standaryzacja usług dla bezrobotnych przerasta 

możliwości OHP i Młodzieżowe Biuro Pracy nie spełnia wymogów określonych  

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu i wyraził zgodę na rozwiązanie Porozumienia zawartego  
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w dniu 08.10.2002r. w Katowicach w sprawie utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu Filii Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

oraz określenia zasad jego funkcjonowania w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy  

i poradnictwa zawodowego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ogłoszenia 

konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w dziedzinie 

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu  

i rekreacji oraz postanowił o jego ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w BIP-ie. Ponadto Zarząd 

zaakceptował zasady przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację  

w/w zadania, które zamieszczone zostaną w BIP-ie.  

Analizując propozycję ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zasady przyznawania 

dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania, Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować plan imprez kulturalnych na 2008r.  

wraz z propozycjami dofinansowania z podziałem na imprezy, które będą realizowane  

w ramach „konkursu ofert” oraz pozostałe, które odbywają się cyklicznie w Powiecie 

Raciborskim.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Inwestor Zastępczy – RPI poinformował, iż po ponownym ogłoszeniu 

postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej  

dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu” (SOR, Izba Przyjęć, boksy garażowe) wpłynęła jedna 

oferta, która przewyższa wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania  

(kwota przeznaczona przez Zamawiającego wynosi 340 000,00zł brutto).  

W w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę 551 196,00zł (brutto). 

Cena podana w ofercie przekracza o 211 196,00zł brutto kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia.  
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Ze względu na fakt, iż ogłoszono już drugie postępowanie przetargowe na „Opracowanie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu” (SOR, Izba 

Przyjęć, boksy garażowe), które się unieważnia, Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał 

Prezesa Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o. o. w Raciborzu  

do przeprowadzenia negocjacji cenowej z minimum 3 biurami projektowymi.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego dot. uzupełnienia raportu z przeprowadzonych kontroli za IV kwartał 2007r.  

oraz sprawozdania z działalności kontrolnej za rok 2007. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął uzupełnienie raportu z przeprowadzonych kontroli  

za IV kwartał 2007r. oraz sprawozdania z działalności kontrolnej za rok 2007.  

 

Starosta omówił wnioski Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 18.02.2008r. , które stanowią załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. wykorzystania udzielonej dotacji przez Raciborskie 

Stowarzyszenie Kulturalne „ASK” w Raciborzu na realizację zadania publicznego pod nazwą 

3 Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało. Duch. Miasto”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienie Prezesa Raciborskiego Stowarzyszenia 

Kulturalnego „ASK” w Raciborzu mając na uwadze, że cel projektu został spełniony zgodnie 

ze społecznym zapotrzebowaniem i opisem działań, jak również z uwagi na fakt, że wydatki  

z dotacji zostały należycie udokumentowane i żadne okoliczności nie wskazują  

na to, że dotacja została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. W związku  

z powyższym Zarząd podjął decyzję o niewystępowaniu o zwrot przyznanej dotacji. 

Jednocześnie Zarząd za zasadne uznał sugestię wnioskodawcy by na wzór rozwiązań 

stosowanych przez samorząd województwa w przyszłych umowach z organizacjami 

pozarządowymi uwzględnić możliwość przesuwania wydatków pomiędzy pozycjami 

kosztorysu o 20%.  

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili,  

iż na kolejnym posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
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Sportowego w Raciborzu przedstawi informację nt. zmian w finansowaniu przez Miasto 

Racibórz działalności Zespołu.  

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/143/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 XVI/146/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 19.02.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.02.2008r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 42/124/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie 

upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie  

i realizację szkolnych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

oraz zwalczania narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 42/124/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 09.10.2007r. w sprawie 

upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie  

i realizację szkolnych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

oraz zwalczania narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz. 

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w sprawie wypowiedzenia 

Porozumienia dotyczącego utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu Filii 

Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach oraz określenia 

zasad jego funkcjonowania w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego. 

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ogłoszenia konkursu  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w dziedzinie kultury 

i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. 

7. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Opracowanie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.  

8. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0716-6/08  

z dnia 15.02.2008r.  

9. Wnioski Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 18.02.2008r.  

10. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/143/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/146/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  


