
PROTOKÓŁ  NR 100/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 10 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. Przyjęcie  Protokołu  Nr  99/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 02.12.2008r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  99/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  02.12.2008r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.
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Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z autopoprawką do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na  2009  rok  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 23.12.2008r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2009.

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

Starosta  zaproponował,  aby tematem wiodącym sesji  w sierpniu  2009r.  była  informacja  

nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. W/w propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych. 

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  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  na  rok  2009  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

„Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą 

do roku 2015”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego 

na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Mysłowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 
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Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Nr  1  im.  św.  Karola  Boromeusza  

w Mysłowicach.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta  Mysłowice 

dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 

im.  św. Karola  Boromeusza w Mysłowicach oraz postanowił  o  jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

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

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

gwarantują dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala 

przez podmiot niepubliczny, co będzie korzystne między innymi dla mieszkańców naszego 

powiatu. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Obecny  na  posiedzeniu  Inspektor  w  Referacie  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Piotr  Kielar 

zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom, 

trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po analizie, Zarząd wniósł n/w uwagi do załącznika do przedmiotowego projektu uchwały.

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował zmianę brzmienia § 8 ust.  2,  który  
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po zmianie otrzymał brzmienie: „Wysokość miesięcznej raty stypendium z uwzględnieniem 

stypendiów sportowych z innych źródeł może wynosić: …”

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 2 głosami przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  wykreślił  z  §  8  ust.  2  lit.  a)  słowa:  „uczniów  szkół 

podstawowych”. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował zmianę brzmienia § 10 pkt 2, polegającą 

na zastąpieniu słów: „w bieżącym roku” słowami: „w okresie ostatnich dwunastu miesięcy”. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował zmianę brzmienia § 10 pkt 3, który  

po  zmianie  otrzymał  brzmienie:  „jest  członkiem i  reprezentuje  barwy klubu  sportowego, 

mającego siedzibę na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

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 ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień  

i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił  o jego przekazaniu na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.12.2008r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po analizie,  Zarząd postanowił,  aby doroczne Nagrody były przyznawane za osiągnięcia  

w  dziedzinie  twórczości  artystycznej  i  upowszechniania  kultury  (wykreślono  możliwość 

przyznawania Nagród w dziedzinie ochrony kultury). 

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  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody 

Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

i  upowszechniania  kultury  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia 

własności  nieruchomości  zabudowanej  Zamkiem Piastowskim w Raciborzu,  stanowiącym 

własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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  nabycia  własności  nieruchomości  zabudowanej  Zamkiem 

Piastowskim  w  Raciborzu,  stanowiącym  własność  Skarbu  Państwa,  na  rzecz  Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił  o jego przekazaniu na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.12.2008r.

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2008r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2008r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2008 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23.12.2008r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

do  realizacji  projektu  pt.  „Czas  na  wiedzę  i  edukację.  Nowe  kwalifikacje  i  umiejętności 

mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia 
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i  kompetencji  w regionach” Działania  9.5.  „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 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 przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na wiedzę i edukację. 

Nowe  kwalifikacje  i  umiejętności  mieszkańców  gmin  powiatu  raciborskiego”  w  ramach 

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5. „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 

– 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

dot.  informacji  nt.  projektu  pt.  „Równi  i  Zintegrowani  dla  Przyszłości  i  Społeczeństwa 

Wiedzy. Integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat  Raciborski”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w regionach”,  Działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie  wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz  zmniejszanie  różnic  w jakości  usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego  Kapitał 

Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 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  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Równi  i  Zintegrowani  

dla  Przyszłości  i  Społeczeństwa  Wiedzy.  Integracja  i  wyrównywanie  szans  edukacyjnych 

uczniów szkół  prowadzonych przez Powiat  Raciborski”  w ramach Priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków 
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Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  

dot.  informacji  nt.  projektu  pt.  „Wspólna  sprawa.  Raciborskie  partnerstwo na  rzecz  osób 

zagrożonych  wykluczeniem społecznym  ”  w  ramach  Priorytetu  VII  „Promocja  integracji 

społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej”  Poddziałanie  7.2.1  „Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w kartą informacyjną oraz polecił, aby Biuro 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych przygotowało na sesję w styczniu 2009r. projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu  pt.  „Wspólna 

sprawa.  Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”

 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja 

zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Starosta przedstawił projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań 

zmierzających  do  uruchomienia  w Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w Raciborzu 

nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

W/w projekt apelu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  apelu  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie poparcia działań zmierzających do uruchomienia w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r. 

Starosta przedstawił projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany sposobu 

przeprowadzenia  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  absolwentów 
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techników,  techników  uzupełniających,  szkół  policealnych  oraz  zasadniczych  szkół 

zawodowych – etap praktyczny.

W/w projekt apelu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

doprecyzowanie  §  2  projekt  apelu,  poprzez  m.in.  określenie  na  czym  zmiany  sposobu 

przeprowadzenia  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  absolwentów 

techników,  techników  uzupełniających,  szkół  policealnych  oraz  zasadniczych  szkół 

zawodowych miałyby polegać. Po zmianie, w/w projekt apelu zostanie przekazany na sesję 

w styczniu 2009r. 

Wicestarosta  omówił  projekt  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  projektu 

Rozporządzenia  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  dotyczącego  nowej  podstawy 

programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych 

typach szkół. 

W/w projekt apelu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  przygotowaną  przez  służby  tut.  Starostwa 

propozycję  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  projektu  Rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji  Narodowej dotyczącego nowej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach  szkół  przedłoży 

Przewodniczącemu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  z  prośbą  o  jej 

przedstawienie  na  najbliższym posiedzeniu  w  celu  dokonania  oceny lub  doprecyzowania 

zapisów w/w projektu apelu.

Ad. 3

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż zgodnie z brzmieniem § 1 uchwały ogłoszony zostanie otwarty 

konkurs  ofert  na  dofinansowanie  realizacji  zadań  publicznych  Powiatu  Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej, tj.: 

1. prowadzenie w latach 2009-2011 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego,

2. prowadzenie w latach 2009-2011 całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 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 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 budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. (rezerwa ogólna).  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

do  weryfikacji  kryteriów średniej  ocen  i  kryteriów dochodowych  przy realizacji  projektu 

systemowego Instytucji Pośredniczącej pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0  głosów wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w sprawie  upoważnienia  dyrektorów szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do weryfikacji kryteriów średniej 

ocen  i  kryteriów  dochodowych  przy  realizacji  projektu  systemowego  Instytucji 

Pośredniczącej pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  użyczenie  mienia  ruchomego  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  obowiązującą  procedurą  Dyrektor  Szpitala  wystąpił  

do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie ambulans typu Mercedes Benz 

614 D, rok produkcji 1998 na rzecz Rybnickiego Sztabu Ratownictwa, który jest organizacją 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie promocji  i  ochrony 

zdrowia.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia 

ruchomego  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 4

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

dot.  określenia  kierunków działań  w ramach prowadzonej  polityki  informacyjnej  Powiatu 

Raciborskiego na rok 2009.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  koszty  działań,  w  ramach  polityki  informacyjnej  Powiatu 

Raciborskiego,  w  roku  2008  wyniosły  72 727,64  zł  wliczając  wydatki  związane  

ze stworzeniem nowej strony internetowej Powiatu (w wys. 26 989,60 zł). Bez wydatków 

związanych  z  nową  stroną  www  koszty  działań  wyniosły  45 738,04  zł.  Koszty 

proponowanych  kierunków  działań  polityki  informacyjnej  Powiatu  Raciborskiego  na  rok 

2009  wyniosą  37 486,26  zł  brutto.  Oznacza  to  spadek  wydatków  o  kwotę  8 251,78  zł,  

czyli o ok. 18 % w porównaniu z rokiem 2008. Spadek wydatków jest związany z rezygnacją 

z druku wydań „Aktualności Powiatu Raciborskiego” (pozostają 3 numery w roku – w tym 

dwa wydania świąteczne z kolorową okładką) oraz rezygnacją ze współpracy z Raciborskim 

Portalem Internetowym (www.raciborz.com.pl). 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  zaproponowane  działania  w  ramach  polityki 

informacyjnej  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r.  (z  ograniczeniem  wydań  „Aktualności 

Powiatu  Raciborskiego”  do  3  wydań  w  roku)  wraz  z  przedstawionymi  kosztami  

i  jednocześnie  upoważnił  Kierownika  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem umów z usługodawcami. 
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Jednocześnie postanowił, iż kwota ok. 8.300 zł przeznaczona zostanie na dalszą współpracę 

z  Fabryką  Informacji  WAW&Margomedia  s.c  w  zakresie  przygotowania  tekstów  i  zdjęć 

prasowych  służących  promocji  turystyczno  –  krajoznawczej  Powiatu  Raciborskiego  

na portalu goraciborz. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej  dot.  konkursu  fotograficznego  „Powiat  Raciborski  –  mój  punkt  widzenia”, 

ogłoszonego we wrześniu 2007r. i zmiany punktu regulaminu o przewidzianych nagrodach 

finansowych (punkt IV). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  przewidziane  regulaminem  konkursu  nagrody  finansowe  stanowią 

przychód dla celów podatkowych a wartość tego rodzaju nagród podlega opodatkowaniu 10% 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art.30  ust.1  pkt  2  ustawy o  pdof).  Nie  zawsze 

wygrana będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku z tego tytułu. Jeśli jednorazowa 

wartość  wygranej  nie  przekracza  760  zł,  a  konkurs  był  organizowany  i  emitowany 

(ogłaszany)  przez  środki  masowego  przekazu  takie  jak  prasa,  radio,  telewizja,  przychód 

uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Zwolnienie dotyczy 

także wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. 

Wartość  wygranych  w  takich  konkursach  jest  również  zwolniona  od  podatku,  jeżeli 

jednorazowo nie przekroczy kwoty 760 zł (art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o pdof). 

W regulaminie konkursu fotograficznego nie określono czy nagroda w podanej wysokości jest 

nagrodą brutto (z podatkiem) czy netto (do wypłaty). W związku z tym uczestnicy konkursu 

mieli prawo rozumieć przewidziane nagrody w formule netto (do wypłaty).

Fragment punktu IV. Regulaminu konkursu fotograficznego brzmi: 

„Organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości:

- za zajęcie I miejsca – 800 zł

- za zajęcie II miejsca – 500 zł

- za zajęcie III miejsca – 300 zł

- 10 autorów prac wyróżnionych otrzyma – 100 zł.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  nagród  finansowych  i  rzeczowych, 

wymienionych powyżej.”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd zaakceptował propozycję Kierownika Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej i zmienił brzmienie cytowanego fragmentu punktu IV. 

Regulaminu na następujący:

11



„Organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości:

- za zajęcie I miejsca – 890 zł brutto

- za zajęcie II miejsca- 500 zł  brutto

- za zajęcie III miejsca – 300 zł brutto

- 10 autorów prac wyróżnionych otrzyma – 100 zł.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  nagród  finansowych  i  rzeczowych, 

wymienionych powyżej.”

Wprowadzona  zmiana  umożliwi  wypłatę  wszystkich  nagród  w  wysokości  pierwotnie 

zakładanych,  o  których uczestnicy konkursu zostali  poinformowani  (podatek od nagrody  

w wysokości 10 % dotyczy wyłącznie I miejsca).

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

„Prowadzenie  od 02.03.2009r.  na  terenie  powiatu  raciborskiego wielofunkcyjnej  placówki 

opiekuńczo-wychowawczej  typu  interwencyjno-socjalizacyjnego.  Placówka  przeznaczona 

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

12 miejsc socjalizacyjnych i  8 miejsc interwencyjnych”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  zgodnie  z  poleceniem Zarządu  z  dnia  02.12.2008r.  Referat  Spraw 

Społecznych przygotował  zestawienie  miesięcznego kosztu  utrzymania  dziecka w 2008r.  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego 

Powiatu oraz średniomiesięczny kosztu pobytu dziecka w latach 2006 - 2008 w placówkach 

opiekuńczo –wychowawczych  funkcjonujących  poza  terenem  Powiatu,  jak  również 

zestawienie  miesięcznych  kosztów  utrzymania  wychowanka  w  placówkach  opiekuńczo 

– wychowawczych funkcjonujących w sąsiednich powiatach z zaznaczeniem ich typu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  

przygotować  pismo  do  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  informujące  

o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez Zarząd w celu utworzenia na terenie 

Powiatu  Raciborskiego  wielofunkcyjnej  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu 

interwencyjno  –  socjalizacyjnego  oraz  o  kosztach  utrzymania  dziecka  w  2008r.  

w  placówkach,  w  których  przebywają  dzieci  z  terenu  Powiatu  oraz  średniomiesięcznych 

kosztach  pobytu  dziecka  w  latach  2006  –  2008  w  placówkach  opiekuńczo  

–  wychowawczych  funkcjonujących  poza  terenem  Powiatu,  jak  również  miesięcznych 

kosztach  utrzymania  wychowanka  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych 
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funkcjonujących  w  sąsiednich  powiatach  z  zaznaczeniem  ich  typu.  Po  zapoznaniu  

się Komisji z w/w sprawą będzie ona omawiana na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawy małoletniego 

Pawła Tomańskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przebiegiem sprawy Pawła Tomańskiego. 

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

dot.  ustalenia  czy  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego  w  Raciborzu  jest 

zainteresowane  przejęciem sprzętu  po  zlikwidowanym SOSW w Rudach (oprócz  tokarki 

TUE-35).

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zbycie tokarki TUE-35 rok produkcji 1962, 

zgodnie  z  wyceną  za  800  zł.  Natomiast  pozostałe  sprzęty,  tj.:  szlifierka  3-walcowa  

rok produkcji 1963, polerka jednowalcowa rok produkcji 1971 oraz samochód marki Żuk  

rok produkcji 1972 należy zezłomować. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. wizytacji w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił  Kierownikowi Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu, 

aby przygotowała pismo do Dyrektorów: ZSO Nr 2 w Raciborzu oraz MDK w Raciborzu,  

w którym zwróci uwagę na obowiązek realizacji wniosków i zaleceń powizytacyjnych. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  informacji  nt.  etapu  realizacji  projektu  systemowego  „Nauka  drogą  do  sukcesu  

na Śląsku”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  nt.  etapu  realizacji  projektu 

systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
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Starosta  przedstawił  protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej  w okresie od 17.11.2008r.  do 28.11.2008r.  w Zespole Szkół Specjalnych

 w Raciborzu oraz projekt pisma do Dyrektora.  

W/w protokół oraz projekt pisma stanowią załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  ustalenia  kontroli  nie  wykazały  nieprawidłowości  w  zakresie 

kontroli, w związku z tym nie zachodzi konieczność wydania wniosków pokontrolnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  17.11.2008r.  do  28.11.2008r.  w Zespole  Szkół 

Specjalnych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt pisma do Dyrektora. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  

w  Raciborzu  dot.  wykonania  robót  związanych  ze  ścinką  poboczy  w  listopadzie  b.r.  

na  DP 3541  c.d.  odc.  Łańce  –  Kornowac  oraz  DP  3540  odc.  Łańce  –  skrzyżowanie  

z DP 3538-S (kier. Pstrążna). 

W/w pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  do  wiadomości  informację  dot.  wykonanych  robót 

związanych  ze  ścinką  poboczy w listopadzie  b.r.  Jednocześnie  postanowił,  iż  w  styczniu 

2009r. uda się na wizję dróg powiatowych. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  

oraz  pracownikom  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  przygotować  informację  

nt. programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski w 2008r. oraz tych,  

do których zamierza przystąpić w 2009r. Termin – 02.01.2009r. 

Ad. 5

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia  realizacji 

Uchwały Nr  XXV/249/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.11.2008r. w sprawie 

przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu  raciborskiego  

oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009 – 2010. 

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.
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Karta informacyjna  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 42 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 Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr  XXV/251/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.11.2008r.  w sprawie  przyjęcia 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 43 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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXV/252/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r.  w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 44 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 Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXV/253/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 

uczniów  szkół  zawodowych  Powiatu  Raciborskiego  szansą  sukcesu  na  rynku  pracy”  

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 

„Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”  Programu  Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 45 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 Biura Rady do określenia realizacji:

1. Uchwały Nr XXV/254/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Wańka na działalność Starosty Raciborskiego, 

2. Uchwały Nr XXV/255/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Pawła Pawlaka na działalność Starosty Raciborskiego.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 46 

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

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 10.12.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.12.2008r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2009.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2009 – po zmianie. 

7. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia  „Planu Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  

o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Mysłowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Nr  1  im.  św.  Karola  Boromeusza  

w Mysłowicach.  

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

10. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  stypendiów 

sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom i  działaczom 

sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  stypendiów 

sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom i  działaczom 

sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego – po zmianie. 

12. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i  przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

13. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i  przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
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14. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  nabycia  własności 

nieruchomości zabudowanej Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, stanowiącym własność 

Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego.

15. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2008r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

16. Projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  ustalenia  wykazu wydatków 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

17. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 

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

gmin  powiatu  raciborskiego”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

18. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. informacji nt. projektu 

pt.  „Równi  i  Zintegrowani  dla  Przyszłości  i  Społeczeństwa  Wiedzy.  Integracja  

i  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. informacji nt. projektu 

pt. „Wspólna sprawa. Raciborskie partnerstwo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 

7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

20. Projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań zmierzających  

do  uruchomienia  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w  Raciborzu  nowego 

kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.
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21. Projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany sposobu przeprowadzenia 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów techników, techników 

uzupełniających,  szkół  policealnych  oraz  zasadniczych  szkół  zawodowych  –  etap 

praktyczny.

22. Projekt  apelu  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  projektu  Rozporządzenia 

Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  dotyczącego  nowej  podstawy  programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

23. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej.

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

29. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  upoważnienia  dyrektorów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do weryfikacji kryteriów 

średniej ocen i kryteriów dochodowych przy realizacji projektu systemowego Instytucji 

Pośredniczącej pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

30. Uchwała Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  upoważnienia  dyrektorów szkół,  

dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  do  weryfikacji  kryteriów 

średniej ocen i kryteriów dochodowych przy realizacji projektu systemowego Instytucji 

Pośredniczącej pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
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31. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na użyczenie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

32. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie 

mienia  ruchomego  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

33. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot. określenia kierunków działań w ramach prowadzonej polityki informacyjnej Powiatu 

Raciborskiego na rok 2009.

34. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot. konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”, ogłoszonego 

we  wrześniu  2007r.  i  zmiany  punktu  regulaminu  o  przewidzianych  nagrodach 

finansowych (punkt IV). 

35. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  otwartego  konkursu  ofert  

na  powierzenie  do  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej 

„Prowadzenie od 02.03.2009r. na terenie powiatu raciborskiego wielofunkcyjnej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego. Placówka przeznaczona 

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

12 miejsc socjalizacyjnych i  8 miejsc interwencyjnych”.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  sprawy  małoletniego  Pawła 

Tomańskiego.

37. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  ustalenia  czy  Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i  Praktycznego w Raciborzu jest  zainteresowane przejęciem 

sprzętu po zlikwidowanym SOSW w Rudach (oprócz tokarki TUE-35).

38. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wizytacji w Młodzieżowym 

Domu Kultury oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

39. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji nt. etapu realizacji 

projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

40. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od 17.11.2008r. do 28.11.2008r. w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz projekt 

pisma do Dyrektora. 

41. Pismo  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  nr  PZD-5540/139/08  

z dnia 02.12.2008r.  

21



42. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXV/249/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. 

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu 

raciborskiego  oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009 – 2010. 

43. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXV/251/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.

44. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXV/252/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

45. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXV/253/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje 

i  umiejętności  uczniów  szkół  zawodowych  Powiatu  Raciborskiego  szansą  sukcesu  

na  rynku  pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w  regionach”  Działania  9.2  „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa 

zawodowego”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

46. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:

1) Uchwały Nr XXV/254/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Wańka na działalność Starosty Raciborskiego, 

2) Uchwały Nr XXV/255/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Pawła Pawlaka na działalność Starosty Raciborskiego.
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