
PROTOKÓŁ  NR 150/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29 grudnia 2009r.

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  149/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.12.2009r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

3. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  149/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  22.12.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ustalenia  dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

Wicestarosta  poinformował,  iż  dodatek  motywacyjny  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek 

oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  ustala  Zarząd  

1



na podstawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  przyjętego 

stosowną uchwałą Rady. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy 

niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.  Okres przyznania dodatków motywacyjnych  

dla  wszystkich  dyrektorów  szkół/placówek  upływa  dnia  31.12.2009r.  W  związku  

z  powyższym  zachodzi  konieczność  ustalenia  dodatków  motywacyjnych  na  okres  

od  01.01.2010r.  do  28.02.2010r.  Przygotowując  propozycje  wysokości  dodatków 

motywacyjnych  Referat  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  brał  przede  wszystkim  pod  uwagę  

czy i w jakim stopniu dyrektorzy szkół/placówek wywiązują się z realizacji obowiązków,  

o których mowa w § 6 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  

(np.  umiejętnie  gospodarowanie  środkami  finansowymi,  realizacja  polityki  oświatowej 

Powiatu  Raciborskiego,  pozyskiwanie  pozabudżetowych  środków  na  realizację  zadań 

statutowych). 

Po analizie przygotowanej przez Referat Edukacji,  Kultury i Sportu propozycji  wysokości 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski Zarząd dokonał zmian w ich wysokości. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  w  posiedzeniu  w dniu  12.01.2010r.  wezmą 

udział  Dyrektorzy:  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  i  Zespołu  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, a w następnych kolejni dyrektorzy, którzy zapoznają Zarząd 

z bieżącą realizacją obowiązków określonych w § 6 Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

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

Powiat Raciborski. O powyższym w/w dyrektorów poinformuje Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu (terminy oraz godziny posiedzeń ustalane będą na bieżąco). 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

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 – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta poinformował, iż na wniosek RPI Sp. z o. o. w Raciborzu po korekcie dowodów  

PT od  nr  11/2009  do  nr  17/2009  i  114/2009,  wykazanych  w  załączniku  do  niniejszego 

projektu  uchwały,  wartość  ogólna  dowodów PT uległa  zmianie  zwiększając  się  o  kwotę  

100 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia Uchwały Nr 124/378/09 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków trwałych  dla  SP ZOZ Szpitala  Rejonowego  im.  dr  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 3

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na zawarcie aneksu z Gminą Pietrowice Wielkie do umowy o partnerstwie w realizacji 

projektu  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3504S”  w  ramach  Narodowego  Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  23.12.2009r.  wpłynęło  do  tut.  Starostwa  pismo  

nr  OP.0711-00011/09 z  Gminy Pietrowice  Wielkie  z  propozycją  podpisania  aneksu nr  2  

do umowy o partnerstwie z dnia 18.11.2008r. w realizacji projektu  pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej  nr  3504S”.  Z  uwagi  na  zmniejszenie  wartości  zadania  z  kwoty  brutto 

6 496 324,03 zł  do kwoty 3 548 717,07 zł w w/w aneksie nr 2 zmianie uległby całkowity 

koszt Projektu, proporcjonalnie zmniejszyłby się udział finansowy Gminy Pietrowice Wielkie 

z wysokości 1 150 000 zł do 630 000 zł, w tym:

-  kwota 300 000 zł stanowi udzieloną dotację celową w 2009r.,

- kwota 330 000 zł stanowiłaby pomoc rzeczową w formie wykonanych prac przy drogach 

powiatowych. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zawarcie  aneksu  nr  2  do  umowy  

o partnerstwie w realizacji projektu „Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S” pomiędzy 

Powiatem  Raciborskim  a  Gminą  Pietrowice  Wielkie,  w  którym  wartość  udziału  Gminy 

Pietrowice Wielkie zmniejszy się do kwoty 630 000 zł,  w tym kwota 300 000 zł stanowi 

udzieloną dotację celową w 2009r., natomiast kwota 330 000 zł stanowi pomoc rzeczową  

w formie wykonanych prac przy drogach powiatowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.12.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.12.2009r. 

3. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

11. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na zawarcie 

aneksu  z  Gminą  Pietrowice  Wielkie  do  umowy  o  partnerstwie  w  realizacji  projektu 

„Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3504S”  w  ramach  Narodowego  Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
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