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PROTOKÓŁ  NR 1/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 listopada 2010r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu – zwołanemu po raz pierwszy w trakcie IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego – przewodniczył Starosta Adam Hajduk. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego 

do podejmowania uchwał.  

 Starosta podziękował nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

Brygidzie Abrahamczyk oraz Adamowi Wajdzie za w pełni zaangażowaną pracę na rzecz 

społeczności lokalnej Powiatu Raciborskiego w minionej kadencji. Ponadto poprosił  

o przyjęcie Protokołu Nr 194/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.11.2010r. i podpisanie po zapoznaniu się z jego treścią. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda i Wiceprzewodniczący 

Brygida Abrahamczyk podziękowali Staroście, Członkom Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, 

Skarbnikowi Powiatu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego  

i skutecznego działania organu wykonawczego powiatu. Wyrazili również nadzieję na dalszą 

owocną współpracę. Przewodniczący Rady poprosił o dostarczanie w wersji elektronicznej 

materiałów na posiedzenia Zarządu.  

Starosta zaproponował, aby Przewodniczący Rady w miarę możliwości uczestniczył  

w posiedzeniach Zarządu Powiatu Raciborskiego. Posiedzenia zwyczajowo będą odbywać się 

w każdy wtorek o godz. 13.00, a w dniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 12.30. 

Materiały na posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz projekty protokołów  

będą dostarczane drogą elektroniczną na jeden dzień przed posiedzeniem.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne. 
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Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zwolnienia z odpłatności za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

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

Wicestarosta przypomniał, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 7.03.2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, 

poz. 467 z późn. zm.) określa m.in. zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci  

w placówkach. Równocześnie stanowi, iż organy prowadzące mogą zwalniać częściowo lub 

całkowicie z tych odpłatności. Mając na uwadze powyższe uregulowania, Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach zwróciła się z prośbą o zwolnienie 

wskazanych w załączniku do niniejszego projektu uchwały wychowanków z odpłatności  
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za wyżywienie w Ośrodku ze względu na m.in. trudną sytuację rodziców, opiekunów 

prawnych dzieci i młodzieży przebywającej w placówce oraz inne przypadki losowe.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik”. 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 

sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 

Dokumenty te wymagają aktualizacji raz na cztery lata, a ich projekty podlegają 

zaopiniowaniu odpowiednio przez: ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku 

projektów wojewódzkich, organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów 

powiatowych oraz organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych 

programów ochrony środowiska. Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego  

przez Gminę Rudnik projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Rudnik” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony 

środowiska, jak również z „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą 

do roku 2016” oraz „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 

2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”, przyjętym przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik”. 

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

Ad. 2 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedkładania 

informacji dodatkowych do sprawozdań sporządzanych i dostarczanych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu w dniu 23.11.2010r. 

Skarbnik Powiatu przygotowała wzór „Informacji o stanie środków na rachunkach 

bankowych na koniec miesiąca …”.  

Jak przekazała Skarbnik Powiatu jest to informacja niezbędna do przeprowadzenia poprawnej 

analizy sprawozdań sporządzanych i dostarczanych przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. Prowadzona comiesięczna weryfikacja sprawozdań jednostek organizacyjnych 

pozwala na bieżącą kontrolę ich działalności finansowej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedkładania informacji dodatkowych do sprawozdań sporządzanych  

i dostarczanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął wzór „Informacji o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec  

miesiąca …” , 

2) polecił, aby jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski przedkładały w/w informację wraz ze sprawozdaniami dostarczanymi  

co miesiąc do tut. Starostwa.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w jednostki. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego: etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez 

zamkowych (roboty budowlane)”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na wykonawcę zadania  

pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego:  etap I -  remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez 

zamkowych (roboty budowlane)” wyłoniono Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Wodnej 21, które zaoferowało najniższą cenę,  

tj. kwotę 2 668 738,31zł (brutto) za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót. 

W trakcie realizacji zadania zachodzi konieczność wykonania robót nie ujętych  

w w/w przedmiarze, wynikających z zaleceń nadzoru konserwatorskiego, zaleceń i uzgodnień 

projektowych projektanta konstrukcji i architektury, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia, które dotyczą: 

1) robót na galerii między budynkiem bramnym a budynkiem mieszkalnym „D”  

oraz cokołu kaplicy na galerii, 

2) zasypania wykopu kruszywem stabilizowanym w bramie przejazdowej (kanalizacja 

sanitarna i deszczowa),  

3) zabezpieczenia (czyszczenie, malowanie i szpałdowanie) ram stalowych oczepów 

fundamentowych w podziemiu bramy przejazdowej),  

4) korytowania z  podbudową w bramie przejazdowej,  

5) czyszczenia, regulacji istniejących studzienek ściekowych, rewizyjnych i przykanalików 

oraz włazów na istniejących studzienkach kanalizacji deszczowej. 

 

Zgodnie z wykonanym kosztorysem inwestorskim wartość robót dodatkowych obejmujących 

powyższe roboty wynosi 40 358,03 zł (brutto). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I – remont i adaptacja budynku 

bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane)” do kwoty 

40 358,03 zł (brutto). Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6059 (poz. WPI Nr 7). 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przeznaczenia 

niewykorzystanych środków finansowych na realizację drogowych zadań celowych 

prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

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

Starosta przekazał, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu jako zarządzający drogami 

powiatowymi w bieżącym roku prowadził m.in. zadania dotyczące remontów chodników  
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i nawierzchni dróg powiatowych, na które to Powiat zawarł umowy o pomocy finansowej  

z Gminami na dofinansowanie zadań prowadzonych przy drogach powiatowych w danej 

Gminie. Po wykonaniu tych zadań i finansowym podliczeniu jednostka ta przedłożyła 

zestawienie, z którego wynika, iż wystąpiły oszczędności na zadaniach, które były 

finansowane przez Powiat i Gminy. W poszczególnych Gminach wykonane jednak zostały 

także roboty dodatkowe i inne, na które to środki finansowe przeznaczył Powiat Raciborski. 

Ogólna wartość wykonanych robót przekracza kwoty przeznaczone do wykonania na danym 

zadaniu. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wystąpił o możliwość przeznaczenia środków, 

które pozostały po rozliczeniu kosztorysowym powykonawczym na zadaniach drogowych 

współfinansowanych przez Gminy, celem przeznaczenia na wykonanie remontu ul. Trulleya 

w Pietraszynie i chodnika w Tworkowie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby niewykorzystane środki finansowe,  

które zostały przekazane do tej pory do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na remonty 

chodników i dróg powiatowych przeznaczone zostały na realizację drogowych zadań 

celowych, tj.: chodnik w Tworkowie oraz remont ul. Trulleya w Pietraszynie.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o prefinansowanie wydatków związanych  

z realizacją projektu systemowego „Drugiemu Człowiekowi” ze środków Powiatu 

Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF. 0717-98/2010 z dnia 24.11.2010r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków związkach z realizacją projektu systemowego „Drugiemu 

Człowiekowi” ze środków powiatu. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje  

w/w Dyrektora.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.11.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.11.2010r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2010. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z odpłatności  

za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik”. 

11. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedkładania informacji dodatkowych 

do sprawozdań sporządzanych i dostarczanych przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

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

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Adaptacja Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego:  

etap I – remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych 

(roboty budowlane)”. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przeznaczenia 

niewykorzystanych środków finansowych na realizację drogowych zadań celowych 

prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 


