
PROTOKÓŁ  NR 99/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 2 grudnia 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. Wizja na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Raciborzu. 

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  04.11.2008r.  w  sprawie  zdawalności  egzaminów 

zawodowych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  98/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.11.2008r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Zarząd Powiatu Raciborskiego odbył wizję na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i  Praktycznego  w  Raciborzu,  sprawdzając  postęp  robót  związanych  z  uruchomieniem 

pracowni  z  obrabiarkami  sterowanymi  numerycznie  oraz  prac  termomodernizacyjnych 

budynków Centrum. 
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Ad. 2 

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w Raciborzu 

Sławomira Janowskiego, prosząc o przedstawienie przyczyn niskiej zdawalności egzaminów 

zawodowych  w  szkołach/placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski  (karta 

informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3  

do protokołu). 

Dyrektor ZSM w Raciborzu poinformował, iż słaba zdawalność egzaminów swój początek 

ma  w  zmianach  sposobu  egzaminowania  i  ustalonych  kryteriach  oceniania  prac 

egzaminacyjnych.  Pierwotne  założenia  w żadnej  formie  nie  przystają  do  ich  obecnego 

charakteru. Egzamin ten miał wyglądać następująco:

1. część teoretyczna – dwuczęściowa: pytania ogólnozawodowe (50% pkt  by zdać egzamin) 

oraz pytania z przedsiębiorczości (30%),

2. część praktyczna – wykonanie konkretnego zadania z danego zawodu (75%). 

Jak podkreślił Dyrektor Janowski już w pierwszym roku zmieniono formułę egzaminu: część 

praktyczna  zastąpiona została  formą pisemną.  Absolwent  szkoły ma napisać,  jak  wykona 

konkretne zadanie.  W tej  sytuacji  nie  dziwi fakt,  że absolwenci  szkół  zawodowych część 

praktyczną  zdają  niejednokrotnie  lepiej  aniżeli  absolwenci  techników.  Taki  -  jak  wtedy 

twierdzono - stan przejściowy trwa do dzisiaj i niestety obejmuje kolejne zawody. I to jest 

pierwszy powód słabej zdawalności egzaminów zawodowych.

Drugą  przyczyną  okazało  się  ustalenie  wymagań  niezbędnych,  by  egzamin  mógł  zostać 

zaliczony. Ustawienie tego progu na poziomie 75% z części „praktycznej” spowodowało takie 

a nie inne wyniki. Dlaczego, by zdać egzamin maturalny,  wystarczy mieć 30% a egzamin 

zawodowy  75%,  bardzo  trudno  wytłumaczyć.  Nikt  z osób  odpowiedzialnych  

za egzaminy zawodowe nie potrafił tego uczynić w sposób rzeczowy.

Dyrektor  Janowski  poinformował,  iż  do  przyczyn  niskiej  zdawalności  egzaminów 

zawodowych należy też zaliczyć zmieniające się tak naprawdę co roku kryteria oceniania.  

To,  co  w jednym roku jest  niżej  punktowane,  w kolejnym jest  punktowane  wyżej.  Taka 

sytuacja nie pozwala na pełne przygotowanie uczniów do egzaminu. Jak podkreślił Dyrektor 

ważnym  elementem  nauki  zawodu  są  zajęcia  specjalizacyjne.  Niestety  egzamin  

nie  uwzględnia  podziału  na  specjalizacje.  Częste  są  zatem  sytuacje,  że  zdający  ma  

do rozwiązania zadanie, z którym nie zetknął się od dwóch czy trzech lat, gdyż dotyczy ono 

innej  specjalizacji.  Ponadto  Dyrektor  zwrócił  uwagę  na  podejście  uczniów  do  egzaminu 
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zawodowego,  szczególnie  tych,  którzy  planują  studia  techniczne.  Przystępują  

oni do egzaminu bez zaangażowania, czasami niestety także bez specjalnego przygotowania. 

Konkludując  Dyrektor  Janowski  stwierdził,  iż  zdawalność  egzaminów  zawodowych  

w  prowadzonej  Szkole  jest  zdecydowanie  wyższa  niż  w  innych  szkołach  Województwa 

Śląskiego. Wyjątkiem jest tylko wynik egzaminu w klasie technik mechatronik, który w ogóle 

wypadł  bardzo słabo.  Częściowym wytłumaczeniem jest  fakt,  iż  egzamin  z  tego zawodu 

odbywał się po raz pierwszy. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury 

i  Sportu  oraz  Wicestaroście  przygotować  projekt  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

dotyczący zmiany sposobu przeprowadzania egzaminów zawodowych - w części praktycznej. 

Apel powinien zostać skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów 

Ziemi  Raciborskiej,  powiatów  ościennych,  w  których  prowadzone  są  szkoły  zawodowe. 

Termin – 09.01.2009r.

Ad. 3

Protokół  Nr  98/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.11.2008r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

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

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  im.  Ludwika  Rydygiera  

w  Katowicach,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  uzupełnić 

uzasadnienie projektu poprzez dopisanie, iż: „W miejscu zlikwidowanego Szpitala rozpocznie 

działalność NZOZ utworzony przez Zakon. Zgodnie z oświadczeniem Zakonu podmiot ten 

udzielać  będzie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  nie  mniejszym  niż  obecnie  realizuje 

Szpital”. 

3



Po  zmianie,  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 Miasta 

Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd  postanowił,  iż  zaproponuje  Radzie,  aby  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt 

uchwały,  gdyż  podjęte  wcześniej  przez  Radę  i  Prezydenta  Miasta  Katowice  działania 

gwarantują dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala 

oraz  ich  rozszerzenie  przez  podmiot  niepubliczny,  co  będzie  korzystne  miedzy  innymi  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  

i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Urząd  Gminy  w  Rudniku  zwrócił  się  do  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego z prośbą  o poszerzenie łuku drogi powiatowej 3522S Modzurów – Dolędzin, 

z uwagi na liczne apele mieszkańców wsi Modzurów, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

pieszych  i  zmotoryzowanych,  korzystających  ze  wspomnianej  drogi  publicznej.  Prośba  ta 

została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Poszerzenie łuku w/w drogi wymaga nabycia prawa własności działki nr 217/4 (k.m.1), obręb 

Modzurów.  Działka  ta  stanowi  własność  Skarbu  Państwa  i  znajduje  się  w  zasobie 

nieruchomości  rolnych  Skarbu  Państwa,  którym  włada  Agencja  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Opolu. Podmiot ten pismem z dnia 17.08.2007r. wyraził wstępną zgodę 

na nieodpłatne przekazanie w/w działki na rzecz Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z art. 11 
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ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 3 pkt 1  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,  

do nabycia w/w nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Powiatu Raciborskiego.

Przedmiotowa  nieruchomość  po  nabyciu  zostanie  przeznaczona  na  poszerzenie  łuku  

pasa drogowego drogi publicznej powiatowej 3522S,  w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

pieszych  i  zmotoryzowanych.  Koszty  nabycia  w/w  nieruchomości  poniesie  Powiat 

Raciborski.

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  przyjęcia  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność  Skarbu  Państwa  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Ad. 5

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia zgody 

Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na zawarcie umowy użyczenia.

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

Starosta zaproponował,  aby Zarząd wyraził  zgodę na zawarcie przez DPS „Złota Jesień”  

w  Raciborzu  umowy użyczenia  pomieszczeń  biurowych  Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu na okres 1 roku. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na zawarcie umowy użyczenia.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 9 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

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

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

Ad. 6

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  ustalenia  rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przesłać 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  raciborskiego  w  roku  2009  do  prezydenta, 

burmistrzów  i  wójtów  gmin  powiatu  raciborskiego  oraz  samorządu  aptekarskiego,  celem 

zaopiniowania.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  badań 

przesiewowych w 2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  od  2007r.  Powiat  Raciborski  udziela  Szpitalowi  Rejonowemu  

w Raciborzu dotacji celowych na realizację badań przesiewowych dla swoich mieszkańców. 

W ramach dotacji Szpital wykonał lub wykonuje następujące badania:

1. 2007r: 

1) badania  kobiet  ciężarnych  na  obecność  toksoplazmozy  i  cytomegalii – środki 

przyznane - 150 000,00 zł,  planowana  liczba  badań - 1875,  środki 

wykorzystane - 66 160,00 zł, liczba wykonanych badań - 827,

2. 2008r: 

1) badania kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy i cytomegalii – środki przyznane 

100 100,00 zł, planowana liczba badań - 1 300, 

2) badania  na  nosicielstwo  paciorkowca  z  grupy  B  (GBS)  kobiet  ciężarnych 

od 35 tygodnia ciąży do rozwiązania – środki przyznane - 27 200,00 zł, planowana liczba 

badań - 800, 

3) badania  PSA  total  dla  mężczyzn,  którzy  ukończyli  50  rok  życia –  środki 

przyznane - 73 500,00 zł, planowana liczba badań - 3 500. 
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Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  zaproponował,  aby  w  roku  2009  zakres  badań 

realizowanych  w  2008r.  rozszerzyć  o  900  badań  „przeciwciała  anti-HIV”  dla  ciężarnych 

mieszkanek Powiatu Raciborskiego, które zdecydują się rodzić w naszym szpitalu, w cenie 

13,50 zł za badanie co jest ceną o 1,50 zł niższą od ceny podawanej na stronie internetowej 

Szpitala.  Proponuje  również,  aby  zachować  dotychczasową  ilość  badań  na  obecność 

toksoplazmozy i  cytomegalii.  Ich niższe wykonanie w 2007r.  wynikało z faktu,  że był  to 

nowy program oraz niedoinformowania kobiet, że z badań mogą skorzystać dwa razy w I i III 

trymestrze ciąży. Natomiast liczbę badań PSA total w 2009r. proponuje zmniejszyć do 2 400. 

Ponadto proponuje, aby zaproponować Szpitalowi ceny pozostałych badań na poziomie cen 

roku 2008r.,  które  są  niższe  od  cen  przedstawionych przez  Szpital  w cenniku  na  stronie 

internetowej. Rodzaj badań został skonsultowany z Z-cą Dyrektora ds. medycznych Szpitala.

W projekcie budżetu Powiatu na rok 2009 zostały ujęte środki na zaproponowane powyżej 

badania  oraz  środki  na  przeprowadzenie  akcji  informacyjno – promocyjnej,  co  jest 

szczególnie ważne w przypadku nowych badań.

Zarząd Powiatu  Raciborskiego zdecydował,  aby propozycję  badań przesiewowych na  rok 

2009  skierować  do  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa,  celem 

zaopiniowania. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. zbycia sprzętu (po likwidacji SOSW Rudy), który nie nadaje się do użytku.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referat  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

ustalić  czy  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego  w  Raciborzu  jest 

zainteresowane  przejęciem sprzętu  po  zlikwidowanym SOSW w Rudach (oprócz  tokarki 

TUE-35). Po uzgodnieniu polecił przygotować kartę informacyjną na kolejne posiedzenie. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach 

zadania:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 
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Kształcenia Praktycznego znajdujących się  w Raciborzu przy ul.  Zamkowej 1” do kwoty 

17 293,62 zł (brutto). Uwzględniając zgodę Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 04.11.2008r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 13 642,58 zł z określonym 

terminem  płatności  tych  robót  w  2009r.  Zarząd  zaakceptował  propozycję,  aby  podpisać 

umowę na roboty dodatkowe, obejmującą całość robót na łączną wartość 30 936,20 zł, płatne 

z działu 801 rozdział 80140 § 6050 w 2008r. do kwoty 8 058,00 zł (pozostałe środki będące 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w rozdziale 80140 § 6050 w 2008r.). Pozostała 

kwota płatna ze środków 2009r.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

z  dnia  18.11.2008r.  Pana  Bronisława  Waluga  z  firmy  „Projektowanie  Konstrukcyjno  

–  Inżynieryjne”  –  Ruda  Śląska  ul.  Niedurnego  30  reprezentującego  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach o wydanie opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej 

na remoncie drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku 2+200 d km 5+455 w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  przeanalizowaniu,  złożonych  wraz  z  wnioskiem  Pana 

Bronisława Waluga dokumentów ustalił,  iż nie ma uwag co do proponowanych rozwiązań 

projektowych związanych z  realizacją  inwestycji  drogowej  polegającej  na remoncie  drogi 

wojewódzkiej nr 919 na odcinku 2+200 d km 5+455 w Raciborzu. Zgodnie z art. 11b ust. 2 

ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych postanowił pozostawić wniosek bez odpowiedzi.

Starosta  przedstawił  protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 29.10.2008r. do 13.11.2008r. w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w  protokół  oraz  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  16  

do niniejszego protokołu. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  iż  zgodnie  z  poleceniem  z  poprzedniego  posiedzenia 

Zarządu,  doprecyzowane  zostały  zapisy  w  wystąpieniu  pokontrolnym  z  kontroli 

przeprowadzonej  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu  dotyczące  sposobu 

cytowania  ustawy  o  pracownikach  samorządowych  po  opublikowaniu  w  2001r.  tekstu 

jednolitego tej ustawy. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  29.10.2008r.  do  13.11.2008r.  w Zespole  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 

Starosta przedstawił wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 25.12.2008r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 

udzielić  odpowiedzi  na  wniosek,  a  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

przygotować  projekt  odpowiedzi  na  interpelacje  Przewodniczącego  Rady  Powiatu 

Raciborskiego. 

Przewodniczący  Komisji  konkursowej  do  oceny  ofert  złożonych  w  ramach  otwartego 

konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  pomocy 

społecznej  pn.  „Prowadzenie  od  02.03.2009r.  na  terenie  powiatu  raciborskiego 

wielofunkcyjnej  placówki opiekuńczo-wychowawczej  typu socjalizacyjno-interwencyjnego. 

Placówka przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. 

Placówka liczyć będzie 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych” Adam Wajda 

powrócił  do  ustaleń  z  posiedzenia  Zarządu  w  dniu  04.11.2008r.  Przypomniał,  iż  Zarząd 

Powiatu  Raciborskiego  nie  zaakceptował  propozycji  kosztów  utrzymania  dzieci  w  tej 

placówce  złożonej  przez  Stowarzyszenie  „Otwarte  Serca  Dzieciom”  zalecając  Komisji 

przeprowadzenie negocjacji  w kwestii  wysokości  opłat.  Poinformował,  iż  wynegocjowano 

koszty utrzymania  dzieci  w placówce na  miejscach  socjalizacyjnych na  kwotę  2 700,00zł 

(było 3 100,00 zł) i miejscach interwencyjnych na kwotę 3 000,00zł (było 4 000,00 zł). 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  Przewodniczącego  Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie 

do  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  pomocy  społecznej  pn.  „Prowadzenie  

od  02.03.2009r.  na  terenie  powiatu  raciborskiego  wielofunkcyjnej  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej  typu  socjalizacyjno-interwencyjnego.  Placówka  przeznaczona  będzie 

docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka liczyć będzie 12 miejsc 

socjalizacyjnych  i  8  miejsc  interwencyjnych”  dotyczącą  przeprowadzonych  negocjacji  

w  kwestii  wysokości  opłat  za  utrzymanie  dzieci  w  placówce.  Polecił,  aby  na  kolejne 

posiedzenie  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotował  kartę  informacyjną  

nt.  ponoszonych  kosztów  miesięcznych  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych 

prowadzonych w ościennych powiatach (miejsca socjalizacyjne i interwencyjne). 
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Wicestarosta  powrócił  do  ustaleń  Zarządu  dot.  utworzenia  świetlicy  dla  młodzieży 

dojeżdżającej  do  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski. 

Poinformował,  iż  jedną  z  możliwości  jest  utworzenie  świetlicy  środowiskowej  

dla w/w młodzieży. W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych   przygotować  kartę  informacyjną  dot.  prawnej  i  organizacyjnej  formy 

prowadzenia świetlicy środowiskowej dla młodzieży Powiatu Raciborskiego.

Kolejno  Wicestarosta  przedstawił  informację  nt.  realizacji  projektu  systemowego „Nauka 

drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”.  Poinformował,  iż  zarejestrowanych zostało  158 wniosków 

potencjalnych stypendystów. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego poleci  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować  kartę  informacyjną  nt.  aktualnego  etapu  realizacji  projektu  systemowego  

pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc Stypendialna 

dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  

w  Województwie  Śląskim  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.  Ponadto  Zarząd  dopuścił  możliwość  dalszego  naboru  wniosków  

od potencjalnych stypendystów. W związku z powyższym polecił przygotować wzór pisma 

potwierdzającego złożenie  wniosków,  z  zastrzeżeniem, że  może on zostać  zrealizowany  

w przypadku uzyskania zgody Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Ad. 7

Starosta  poinformował,  iż  w  związku  z  planowaną  kontrolą  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Powiatu  Raciborskiego dot.  realizacji  uchwał  Rady,  komórki  organizacyjne  tut.  Starostwa 

uaktualniły sposób realizacji podjętych uchwał. W związku z powyższym Zarząd:

1. zaakceptował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVI/148/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w  Rybnickim  Centrum  Edukacji  Zawodowej  -  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski – uzupełnienie, 
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2) Uchwały Nr XVIII/169/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zmiany uchwały dot.  przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w roku 2008 – uzupełnienie, 

3) Uchwały Nr XX/190/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie 

ustalenia  szczegółowych  zasad określających  wymiar  obowiązkowych  godzin  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli,  którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski – uzupełnienie, 

4) Uchwały Nr XXII/226/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania 

organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19 – uzupełnienie, 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

2. kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.  

w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

3. kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – uzupełnienie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

4. kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji: 

1) Uchwały Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie 

wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie  przygotowania projektu  pod nazwą „Wdrażanie usprawnień  

w zarządzaniu  jednostką  samorządu terytorialnego”,  sporządzenia  i  złożenia  wniosku  

o  jego  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz  realizacji  tego  projektu  w  przypadku 

otrzymania dofinansowania – uzupełnienie, 

2) Uchwały Nr XXI/215/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie 

zmiany uchwały dot.  wyrażenia  woli  współdziałania  Powiatu  Raciborskiego z  innymi 
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jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą 

„Wdrażanie  usprawnień  w  zarządzaniu  jednostką  samorządu  terytorialnego”, 

sporządzenia  i  złożenia  wniosku  o  jego  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji 

tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania – uzupełnienie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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 02.12.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.12.2008r. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  04.11.2008r.  w  sprawie  zdawalności  egzaminów 

zawodowych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

5. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  im.  Ludwika  Rydygiera  w  Katowicach  

– po zmianach. 

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  darowizny 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia zgody Domowi 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na zawarcie umowy użyczenia.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia zgody Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na zawarcie umowy użyczenia.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

11. Karta  informacyjna  Referatu Spraw Społecznych dot.  ustalenia  rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2009.

12. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. badań przesiewowych w 2009r.

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zbycia sprzętu (po likwidacji 

SOSW Rudy), który nie nadaje się do użytku.

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  znajdujących  się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.
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15. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  z  dnia 

18.11.2008r.  Pana  Bronisława  Waluga  z  firmy  „Projektowanie  Konstrukcyjno  

–  Inżynieryjne”  –  Ruda  Śląska  ul.  Niedurnego  30  reprezentującego  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich  w  Katowicach  o  wydanie  opinii  dotyczącej  inwestycji  drogowej 

polegającej  na  remoncie  drogi  wojewódzkiej  nr  919 na  odcinku 2+200 d km 5+455  

w Raciborzu.

16. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od  29.10.2008r.  do  13.11.2008r.  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

17. Wnioski  i  interpelacje  zgłoszone  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.12.2008r.

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVI/148/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w  Rybnickim  Centrum  Edukacji  Zawodowej  -  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski – uzupełnienie, 

2) Uchwały Nr XVIII/169/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zmiany uchwały dot.  przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w roku 2008 – uzupełnienie, 

3) Uchwały Nr XX/190/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie 

ustalenia  szczegółowych  zasad określających  wymiar  obowiązkowych  godzin  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli,  którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski – uzupełnienie, 

4) Uchwały Nr XXII/226/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania 

organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19 – uzupełnienie, 

19. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.  

w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 
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20. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r.  

w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – uzupełnienie.

21. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji: 

1) Uchwały Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie 

wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie  przygotowania projektu  pod nazwą „Wdrażanie usprawnień  

w zarządzaniu  jednostką  samorządu terytorialnego”,  sporządzenia  i  złożenia  wniosku  

o  jego  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz  realizacji  tego  projektu  w  przypadku 

otrzymania dofinansowania – uzupełnienie,

2) Uchwały Nr XXI/215/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.06.2008r. w sprawie 

zmiany uchwały dot.  wyrażenia  woli  współdziałania  Powiatu  Raciborskiego z  innymi 

jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą 

„Wdrażanie  usprawnień  w  zarządzaniu  jednostką  samorządu  terytorialnego”, 

sporządzenia  i  złożenia  wniosku  o  jego  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji 

tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania – uzupełnienie.
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