
PROTOKÓŁ NR 83/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

w dniu 5 sierpnia 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  82/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.07.2008r.

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu pn. „Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, 

a stan bezrobocia w powiecie raciborskim”.

3. Projekt uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

4. Projekty uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja  uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  82/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  24.07.2008r. 

przyjęto i podpisano  po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2. 

Starosta  Adam  Hajduk  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot. sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu pn. „Zadania realizowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, a stan bezrobocia w powiecie raciborskim”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.                                                
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Starosta  zwrócił  uwagę,  iż  przedmiotowy materiał  będzie  tematem wiodącym sesji  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.  Członek Zarządu Adam Wajda zasugerował,  

aby treść wniosków została ponownie przeanalizowana. Po krótkiej dyskusji, Zarząd Powiatu 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu ponowne przeanalizowanie i opracowanie wniosków do przygotowanego 

materiału  pn.  „Zadania  realizowane  przez  Powiatowy Urząd  Pracy  w  Raciborzu,  a  stan 

bezrobocia w Powiecie Raciborskim” (punkt IV materiału), na kolejne posiedzenie Zarządu 

w dniu 12.08.2008r.  

Ad. 3

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  pn.: 

„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia 

Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania 

pn.:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia  Praktycznego  znajdujących  się  w  Raciborzu  przy  ulicy  Zamkowej  1”  oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.

Ad. 4

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia 

powierzenia  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  przy  

ul. Królewskiej 19.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  przy  ul.  Królewskiej  19,  Pani  Ewie 

Konopnickiej z dniem 01.09.2008r. do dnia 31.08.2013r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Anny Kornel. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Joanny Fiołka. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała o zmianach, zwracając uwagę zebranych na fakt, iż kwota 

50.000zł  zostanie  przesunięta  z  rozdziału  85201  Dotacje  na  utrzymanie  placówki 

interwencyjnej  z  przeznaczeniem  na  rozdział  85204  Dotacja  dla  jednostek  zaliczanych  

do  sektora  finansów  publicznych  na  utrzymanie  małoletnich  w  rodzinach  zastępczych.  

W  związku  z  powyższym  Starosta  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych 

przygotować  na  kolejne  posiedzenie  Zarządu  Powiatu  w  dniu  12.08.2008r.  informację  

dot.  trwających  prac  związanych  z  uruchomieniem  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego 

wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. (rezerwa) 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  Zarządu Powiatu Raciborskiego  dotyczącej  przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do Projektu pn. „W przyszłość”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie zmiany uchwały  Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  dotyczącej  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  Projektu  

pn. „W przyszłość”.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 5

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

od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  czerwca  2008r.  oraz  informacje  przedstawiające 

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów oraz 

średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż w/w karta informacyjna zostanie omówiona na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 12.08.2008r. wraz z dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy  

nr ZS.8020-1/03 z dnia 5 listopada 2003r.  w sprawie wykonywania zadania publicznego  

z  zakresu  ambulatoryjnej  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego 

W/w karta stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Kierownik Referatu Spraw Społecznych wyjaśnił, iż zmiana 

przedmiotowej umowy nie jest związana ze zmianą zakresu usług świadczonych przez Spółkę 

„Centrum  Zdrowia”,  a  jedynie  dotyczy  zmiany  lokalizacji  niektórych  przychodni.  

Zarząd Powiatu polecił, Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  przygotować stosowne 

pismo do członków Komisji Zdrowia,  Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego informujące  

o przyczynach podpisania w/w aneksu ze spółką „Centrum Zdrowia”.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu

dot. prośby Dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu o zwiększenie budżetu szkoły na zakup lamp 

oświetleniowych w remontowanej sali gimnastycznej. 

W/w karta stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu Szkoły 

o  kwotę  2.000zł  na  zakup  lamp  oświetleniowych  w  remontowanej  aktualnie  sali 

gimnastycznej. Referat Edukacji, Kultury i Sportu zaproponował, aby Dyrektor sfinansował 

zakupu  lamp  oświetleniowych  ze  środków  rozdziału  80120  §  4210  będących  w  jego 

dyspozycji.  Zarząd  Powiatu  zaakceptował  zaproponowane  rozwiązanie  przez  Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu.  

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. subwencji  

na szkolenie praktyczne uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

W/w karta stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Zespół  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  od  kilku  lat  stara  się  współpracować  

z  raciborskimi  zakładami  pracy,  by jak  najlepiej  przygotować uczniów do podjęcia  pracy 

zawodowej  i  dać  im  dodatkowe  uprawnienia.  Jedną  z  najważniejszych  jest  współpraca  

z Raciborską Fabryką Kotłów. Jej podstawowym elementem jest otwarcie w roku szkolnym 

2007/2008 na wniosek RAFAKO klas o profilu ślusarz – spawacz. Kolejnym krokiem jest 

szkolenie uczniów w zawodzie technik mechanik o specjalności spawalnictwo. W ramach tej 

współpracy  grupa  uczniów  (15  osób)  klasy  II a  Technikum  Nr  4  cotygodniowe  zajęcia 
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praktyczne odbywałaby w warsztatach RAFAKO. W klasie III młodzież ta odbywałaby tam 

praktykę miesięczną, a w klasie IV część zajęć w ramach godzin specjalizacyjnych.

W związku  z  powyższym dyrektor  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w Raciborzu  zwrócił  

się z prośbą o przekazanie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na tę grupę uczniów, 

a związanej  ze  szkoleniem  zawodowym,  do  budżetu  szkoły  zamiast  do  budżetu  CKU  

w Raciborzu. Grupa ta bowiem nie będzie miała zajęć praktycznych na warsztatach CKP. 

Sytuacja  taka  pozwoli  na  pokrycie  choćby  w  stopniu  minimalnym  kosztów  kształcenia 

praktycznego  uczniów  ZSM.  Umowa  regulująca  te  kwestie  zostałaby  spisana  pomiędzy 

dyrektorem ZSM a RAFAKO. Spadek liczby uczniów odbywających kształcenie praktyczne 

w  CKP  będzie  prowadził  do  zmniejszenia  liczby  grup  na  zajęciach  praktycznych 

najprawdopodobniej z 3 do 1. W tej sytuacji budżet CKU zostanie pomniejszony o środki  

na uczniów, którzy kształcenie praktyczne będą odbywać w RAFAKO. Jest to kwota rzędu 

ok. 20 000 zł na grupę 15 – osobową. 

Zarząd  Powiatu  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  przygotować  

do  30  września  br.  ostateczną  kalkulację  kosztów  kształcenia  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych  w  CKP,  wskazując  jednocześnie kwotę,  o  którą  należy  pomniejszyć 

budżet CKU w Raciborzu, a zwiększyć budżet ZSM.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

dot.  rozważenia  możliwości  wzięcia  udziału  w  konkursie  nr  1/POKL/9.5/2008  

o dofinansowanie z EFS na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  projektów  w  ramach  Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia  

i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.5  „Oddolne  inicjatywy edukacyjne  na  obszarach 

wiejskich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W/w karta stanowi załącznik nr 20do protokołu.

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych we współpracy z Referatem Promocji, Rozwoju  

i  Współpracy Zagranicznej  Starostwa Powiatowego w Raciborzu  przygotowało  koncepcję 

projektu  pn.  „Czas na wiedzę i  edukację.  Nowe kwalifikacje i  umiejętności  mieszkańców 

gmin powiatu raciborskiego”.  Wartość projektu to 50.000zł, istnieje możliwość otrzymania 

100% dofinansowania i nie jest wymagany wkład własny. Planowany czas trwania projektu 

22.11.2008r.–22.09.2009r.,  bezpośrednim wsparciem byłoby objętych  60  osób. Działania  

w projekcie skierowane są do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Kornowaca, 

Krzyżanowic,  Nędzy,  Pietrowic  Wielkich,  Rudnika,  Krzanowic  i   Kuźni  Raciborskiej.  
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Celem  ogólnym  projektu  jest  ułatwienie  dostępu  do  edukacji  mieszkańcom  małych 

miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno-promocyjnych.

Prezentowany cel ma być zrealizowany za pomocą celów szczegółowych:

- zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,

− rozwijanie  osobistych  aspiracji  w  zakresie  kształcenia  poprzez  dodatkowe  szkolenia 

uzupełniające wiedzę i umiejętności,

− zwiększenie  aktywności  mieszkańców  do  samoorganizacji  i  identyfikacji  lokalnych 

problemów poprzez spotkania i inspirujące dyskusje panelowe,

− przygotowanie  mieszkańców  małych  miejscowości  do  szukania  dodatkowego 

zatrudnienia  poza  tradycyjnym  rolnictwem  poprzez  propagowanie  wiedzy  nt. 

przedsiębiorczości,

− upowszechnianie idei i wartości edukacji wśród lokalnej społeczności dzięki audycjom, 

ulotkom i konkursom.

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  wzięcie  udziału  w  konkursie  nr  1/POKL/9.5/2008  

o dofinansowanie z EFS na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  projektów  w  ramach  Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia  

i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.5  „Oddolne  inicjatywy edukacyjne  na  obszarach 

wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej  i  Rolnictwa  sprawowanie  merytorycznego  nadzoru  nad  realizacją  

w/w  przedsięwzięcia  oraz  końcowe  rozliczenie  projektu,  a  stosowną  decyzję  w  sprawie 

powołania zespołu projektu podejmie Starosta w przypadku przyznania środków finansowych 

na wyżej opisany projekt.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Wykonanie  modernizacji 

instalacji  elektrycznych i  robót  budowlano remontowych na II  piętrze oraz tablicy TG-2  

na parterze w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6”.

W/w karta stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

W  trakcie  realizacji  zadania  „Wykonanie  modernizacji  instalacji  elektrycznych  i  robót 

budowlano  remontowych  na  II  piętrze  oraz  tablicy  TG-2  na  parterze  w  Zespole  Szkół 

Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6”, zachodzi konieczność wykonania robót 

dodatkowych nie ujętych w w/w przedmiarze które dotyczą:
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1)  robót  posadzkowych  w  korytarzu  polegających  na  skuciu  „głuchych”  podłoży 

skałodrzewnych oraz uzupełnieniu zaprawą cementową, 

2)  rozbiórka  części  zniszczonych  podłoży skałodrzewnych w pomieszczeniach  klasowych 

oraz wykonanie nowych z zaprawy cementowej zbrojonych siatka stalową,

3)  ułożenie podłoża z  płyt  „Farmacel”  na istniejącym podłożu podłogi  drewnianej  w sali 

lekcyjnej nr. 215,

4) rozebranie podsypki żużlowej w podłożu posadzki w  sali lekcyjnej nr. 203 oraz wykonanie 

nowego podłoża z zaprawy cementowej,

5)  rozebranie  podestów  i  tablic  ściennych  stałych  oraz  częściowe  skucie  i  uzupełnienie 

tynków  na  istniejących  ściankach   działowych  międzyklasowych  z  płyt  suprema  – 

wzmocnienie nowych tynków  poprzez zbrojenie  siatką „rabitza”,

6) wzmocnienie słabych  podłoży tynków sal lekcyjnych przed robotami malarskimi poprzez 

zagruntowanie powierzchni i wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej .

Zgodnie ze  skorygowanymi kosztorysami wartość robót dodatkowych wynosi 30.597,65zł. 

(brutto). Z kolei z umowy nr SZ 2222/21/2008 z dn.23.05..2008r. wytrącono roboty na kwotę 

22.277,94zł.  (brutto)  –  które  nie  były  wykonywane.  Różnica  pomiędzy  robotami 

dodatkowymi i wytrąconymi wynosi 8.319,71 zł.(brutto). 

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  wykonanie  robót  dodatkowych  w  ramach  zadania: 

„Wykonanie  modernizacji  instalacji  elektrycznych  i  robót  budowlano  remontowych  

na II piętrze oraz tablicy TG-2 na parterze w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu przy 

ul. Wileńskiej 6”, uwzględniając dopłatę w wynosić 8.319,71 zł.(brutto), która będzie płatna 

ze środków działu 801, rozdziału 80130, § 6050.    

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  przyjęcia 

informacji o wyniku postępowań przetargowych.

W/w karta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną informacją o rozstrzygnięciach przetargowych 

organizowanych przez Referat Zamówień Publicznych w II kwartale 2008r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego 

dot. uregulowania systemu pracy.

W/w karta stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
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W dniu  31  marca  2008r.  zostało  zawarte  porozumienie  pomiędzy  Starostą  Raciborskim  

a  Komendantem  Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu  w  sprawie 

okresowego  przejęcia  dyżurów na  potrzeby przepływu  informacji  w  zakresie  zarządzania 

kryzysowego.  Porozumienie  zostało  zawarte  na  okres  6  miesięcy  licząc  od  dnia  jego 

podpisania, które wygasa 31 września 2008r. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 

(art.  18  w  związku  z  art.  16  ust.  2  pkt  1)  Powiatowe  Centra  Zarządzania  Kryzysowego 

zobligowane  są  pełnić  całodobowe  dyżury  na  potrzeby  przepływu  informacji  z  zakresu 

zarządzania kryzysowego. Zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanej z dalszym 

funkcjonowaniem  komórki  PCZK  od  miesiąca  października.  Obecnie  pracownicy 

Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  pracują  w  systemie  zmianowym  

od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  6:00-14.00  oraz  14.00-22.00.  Dyżury  

w  porze  nocnej  oraz  w  dni  wolne  od  pracy  pełnią  dyspozytorzy  Komendy  Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na mocy zawartego porozumienia.

Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  na  przedłużenie  porozumienia  z  Komendą  Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w sprawie przejęcia dyżurów w porze nocnej oraz 

w dni wolne od pracy na potrzeby przepływu informacji w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Porozumienie  powinno  obowiązywać  od  01.10.2008r.  do  31.03.2009r.  W  związku  

z  powyższym  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  będzie 

koordynował wszelkie czynności zmierzających do podpisania przez obie strony stosownego 

aneksu. 

Starosta przedstawił wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu.

W/w karta stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

W  związku  z  wątpliwościami,  Zarząd  Powiatu  polecił  Koordynatorowi  Biura  Obsługi 

Prawnej przygotować opinię prawną, w terminie do 18.08.2008r. dot. zgodności z systemem 

prawa  projektu  wystąpienia  pokontrolnego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  okresie  

od 23.06.2008r. do 07.07.2008r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zarządzania Jakością o przeprowadzonych 

auditach wewnętrznych w II kwartale 2008r.

W/w karta stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  o  przeprowadzonych  auditach  wewnętrznych  oraz 

podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych. 
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Starosta przedstawił analizę satysfakcji klienta na podstawie ankiet za I półrocze 2008r. 

W/w analiza stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami analizy satysfakcji klienta na podstawie złożonych 

ankiet  za  I  półrocze  2008r.  oraz  zaakceptował  zaproponowane  działania  i  inicjatywy  

w odniesieniu do złożonych uwag i propozycji.

Starosta przedstawił informację z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Raciborzu.

W/w informacja stanowi złącznik nr 27 do protokołu.

Starosta  polecił,  aby  w/w  informacja  została  przekazana  członkom  Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, celem zapoznania się.

Starosta  poinformował,  iż  dyskusja  nt.  doskonalenia  Systemu  Zarządzenia  Jakością  

oraz  pracy  w  tut.  Starostwie,  jest  przygotowaniem  się  najwyższego  kierownictwa  

do zaplanowanego na dzień 02-03.09.2008r. II auditu nadzoru, który przeprowadzi auditor 

zewnętrzny  Pani  Maria  Rogulska-Pater  z  jednostki  certyfikującej  TÜV  Nord  Polska.  

Starosta  stwierdził,  iż  najwyższe  kierownictwo spotka  się  na odrębnym spotkaniu,  które  

w całości będzie poświęcone w/w tematyce. 

Ad. 6

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXI/204/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2007r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy im. dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

Zarząd Powiatu ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Spraw Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację.

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

załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/08.
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXI/205/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008r.  w  sprawie 

wprowadzenia  zmian  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających  

na utworzeniu nowych oddziałów.

Zarząd Powiatu ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Spraw Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację.

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

załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/08.

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXI/206/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.

Zarząd Powiatu ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Spraw Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację.

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

załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/08.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:
Dominika Świerk-Bara
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. ---------------------------

3. ---------------------------

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.08.2008r.

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.08.2008r.

3. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  sprawozdania  Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu pn. „Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Raciborzu, a stan bezrobocia w powiecie raciborskim”.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez 

Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  znajdującego  

się w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 

19.

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przedłużenia  powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 

19.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego  w  Raciborzu  ubiegającego  się  o awans  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego.

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji 

egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r.

13



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

Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego na 2008r.

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. – rezerwa.

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

Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. – rezerwa.

15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu 

pn. „W przyszłość”.

16. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu 

pn. „W przyszłość”.

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS.8020-1/03 

z  dnia  5  listopada 2003r.  w sprawie  wykonywania  zadania  publicznego z  zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego.

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora ZSO 

Nr 2 w Raciborzu o zwiększenie budżetu szkoły na zakup lamp oświetleniowych  

w remontowanej sali gimnastycznej. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. subwencji na szkolenie 

praktyczne uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

20. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  dot.  rozważenia 

możliwości  wzięcia  udziału  w konkursie  nr  1/POKL/9.5/2008  o  dofinansowanie  z 

EFS na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

21. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  

na  wykonanie  robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Wykonanie  modernizacji 

instalacji elektrycznych i robót budowlano remontowych na II piętrze oraz tablicy  

TG-2 na parterze w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6”.
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22. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  przyjęcia  informacji  

o wyniku postępowań przetargowych.

23. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  

dot. uregulowania systemu pracy.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych 

w Raciborzu.

25. Karta  informacyjna  Biura  ds.  Zarządzania  Jakością  o  przeprowadzonych  auditach 

wewnętrznych w II kwartale 2008r.

26. Analiza satysfakcji klienta na podstawie ankiet za I półrocze 2008r.

27. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Biuro Powiatowe w Raciborzu.

28. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXI/204/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2007r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

29. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXI/205/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie 

wprowadzenia  zmian  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

polegających na utworzeniu nowych oddziałów.

30. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXI/206/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie 

zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

15


