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PROTOKÓŁ  NR 4/06 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 grudnia 2006r. 

 

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 2/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 

05.12.2006r. – 06.12.2006r. oraz Protokołu Nr 3/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 08.12.2006r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, iż Uchwałą Nr 3/10/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 8.12.2006r. powierzono Panu Zbigniewowi Wiercińskiemu pełnienie obowiązków 

dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Powierzenie 

obowiązków nastąpiło z dniem 11.12.2006r. do czasu zatrudnienia dyrektora Szpitala. 

Następnie Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Ewa Girek wręczyła  

Panu Zbigniewowi Wiercińskiemu dokument w w/w sprawie.  

P. o. dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu zapoznał 

zebranych z sytuacją bieżącą jednostki związaną z przeprowadzanymi konkursami  

na stanowiska ordynatorów oddziałów szpitalnych. Przekazał, iż w Szpitalu aktualnie 

prowadzone są trzy postępowania konkursowe. Po pierwsze ogłoszono konkurs na stanowisko 

ordynatora oddziału wewnętrznego II . Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Posiedzenie komisji 
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konkursowej odbędzie się w dniu 21.12.2006r. Zorganizowano drugie postępowanie 

konkursowe na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I, w tym przypadku również 

oferty złożyło dwóch kandydatów. Natomiast na konkurs ogłoszony na stanowisko ordynatora 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii nie wpłynęła żadna oferta, stąd istnieje potrzeba 

powtórzenia postępowania konkursowego.  

Ponadto Pan Wierciński poinformował, iż sprawę przeprowadzania konkursów w szpitalach 

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08.1998r. w sprawie 

szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego 

regulaminu przeprowadzania konkursu. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w skład komisji 

konkursowej na stanowisko ordynatora wchodzą: 

a) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej  

– lekarz będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny jako 

przewodniczący komisji,  

b) kierownik zakładu pracy,  

c) dwaj lekarze – przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej 

izby lekarskiej, będący specjalistami w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, 

d) przedstawiciel specjalistycznego towarzystwa naukowego, będący specjalistą w danej 

dziedzinie medycyny, 

e) konsultant wojewódzki będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie 

medycyny, wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę zakładu,  

f) ordynator w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, wskazany przez właściwą  

ze względu na siedzibę zakładu okręgową radę lekarską,  

g) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek 

i położnych.  

 

Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział 

przewodniczący komisji oraz co najmniej 5 osób powołanych w skład komisji. Komisja 

konkursowa wybiera kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania, 

bezwzględną większością głosów.  

Na tym sprawę zakończono.  
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Ad. 1 

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 05.12.2006r.  

– 06.12.2006r. oraz Protokół Nr 3/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

08.12.2006r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2007. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 

2007 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.12.2006r.  

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Sekretarza Powiatu. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2007.  

W/w projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2007  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2003r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.09.2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

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. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany 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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dołączył do w/w projektu uchwały wykaz lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład zasobu Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego.  

W/w projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 

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

Wicestarosta zaproponował, aby rozszerzyć współpracę z podmiotami Programu o zadania 

ujęte w ustawie o samorządzie powiatowym pod pojęciem „ochrona przeciwpowodziowa”,  

a w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zadania określone jako 

„ratownictwo i ochrona ludności”. Do zadań tych należałoby szkolenie członków 

ochotniczych straży pożarnych oraz ludności z terenów zagrożonych powodziami.  

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych uzupełnić 

Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 o zadania ujęte  

w ustawie o samorządzie powiatowym pod pojęciem „ochrona przeciwpowodziowa”,  

a w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zadania określone jako 
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„ratownictwo i ochrona ludności”. Ponadto poprosił o przygotowanie zbiorczej informacji  

nt. uzyskanej pomocy publicznej w 2006r. i 2005r. od Powiatu Raciborskiego  

przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

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

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

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 13 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r.  

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

 

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 się – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/428/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 15 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

Ad. 4 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. przyjęcia projektu ugody 

pomiędzy Starostą Raciborskim a Pracownią geodezyjną „DMP” Sp. z o. o. z siedzibą  
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w Nieborowicach, której przedmiotem są prawa i obowiązki stron wynikające z umowy  

nr SZ 2222.24.2005 z dnia 07.07.2005r. dotyczącej sporządzenia numerycznej mapy 

ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Kuźnia Raciborska oraz aneksu do powyższej 

umowy z dnia 14.09.2005r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Jak przekazał Starosta w związku z niedotrzymaniem terminu usunięcia wad w przekazanym 

przedmiocie zamówienia, zgodnie z § 9, ust.1, pkt 2 wyżej wymienionej umowy, Wydział 

Geodezji naliczył kary umowne na dzień ostatecznego przekazania przedmiotu zamówienia, 

tj. 11.10.2006r. w wysokości 245 988,60 zł. Wobec faktu, że pomimo zwłoki w oddaniu 

opracowania, Starostwo Powiatowe nie poniosło żadnych strat finansowych, Geodeta 

Powiatowy proponuje zawarcie ugody, w której wykonawca zrzeka się wynagrodzenia 

umownego wynoszącego 86 010,00 zł, zobowiązując się jednocześnie do wywiązania 

z pozostałych warunków umowy, w zamian za co Zamawiający odstępuje od dochodzenia 

pozostałej kwoty kar umownych. 

Skarbnik Powiatu zgłosiła wątpliwość czy rezygnacja od dochodzenia pozostałej kwoty  

kar umownych w kwocie 159 978,60zł jest zgodna z ustawą o finansach publicznych  

i uwagami zgłaszanymi w trakcie odbywającej się kontroli przez inspektorów Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu uzgodnienie w/w sprawy  

z inspektorami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, kontrolującymi gospodarkę 

finansową Powiatu Raciborskiego. 

 

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

dla dyrektora MiPBP w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie ocenił działalność dyrektora Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu Pani Małgorzaty Szczygielskiej i postanowił 

wystąpić w sprawie przyznania nagrody do Prezydenta Miasta Racibórz.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia 

środków finansowych dla Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci 

Niepełnosprawnych w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

zabezpieczyć środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji  

i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych w Raciborzu:  

 prowadzonego przez Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Caritas Diecezji 

Opolskiej w Raciborzu na miesiąc styczeń 2007r. – w wysokości 25 058zł,  

 funkcjonującego w ramach Publicznego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

prowadzonego od 01.02.2007r. przez Gminę Racibórz za miesiące luty – grudzień 2007r. 

– w wysokości 169 142zł. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. dotacji  

na renowację zabytkowych organów w kościele p.w. NMP w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 25.000zł. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. zaproszenia chóru dziecięcego (wiek 12 - 13 lat) z Wrexham County 

Borough do udziału w koncercie kolęd i pastorałek, organizowanym przez Młodzieżowy Dom 

Kultury pod patronatem Starosty Raciborskiego w styczniu 2007r. Koncert odbędzie się 

21.01.2007r. w Kościele NSPJ w Raciborzu. Proponowany pobyt delegacji dziecięcej  

18-22.01.2007r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Kierownika Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, aby zaprosić chór dziecięcy (wiek 12 – 13 lat)  

z Wrexham County Borough do udziału w koncercie kolęd i pastorałek, organizowanym 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, pod patronatem Starosty Raciborskiego  

w styczniu 2007r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych  

dot. przyjęcia informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. zakupu ambulansu typu „R”.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, który poinformował, iż we wrześniu 2007r. planowane jest oddanie  

do użytku nowych sal w łączniku. W związku z powyższym niezbędne jest wyposażenie sal  

w sprzęty i meble. Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zespołu prosi o zwiększenie planu 

finansowego na 2007r. o kwotę 71.400zł.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 20 do Protokołu Nr 2/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniach 05-06.12.2006r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż powróci do w/w sprawy, po ponownym 

przeanalizowaniu projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, który przedstawia wykaz niezbędnych do wykonania remontów w budynku 

Poradni oraz planowanych zakupów wyposażenia, jakie nie zostały uwzględnione w planie 

wydatków na 2007r.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu w/w pisma do Referatu Inwestycji  

i Remontów, celem uwzględnienia wykonania remontów w budynku Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w przypadku pojawienia się wolnych środków w 2007r.  

 

Starosta poinformował, iż redakcja „Gazety Wyborczej” jest organizatorem akcji protestu  

w obronie polskiej samorządności pt. „Mój samorząd, moje pieniądze!”. W tym celu 

wystosowała do samorządów od gmin przez powiaty po sejmiki wojewódzkie stosowny apel. 

W/w apel stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z organizowaną przez „Gazetę Wyborczą” akcją 

protestu pt. „Mój samorząd, moje pieniądze!” i stwierdził, iż nie widzi konieczności,  

aby włączyć się w w/w akcję.  

 

Starosta przedstawił pismo Wojewody Śląskiego w sprawie podjęcia działań mających  

na celu usprawnienie współpracy pomiędzy organem nadzoru – jakim jest wojewoda  

a samorządem, jak i umożliwienie prawidłowego realizowania działań nadzorczych.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w pismem.  
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Starosta omówił wniosek zgłoszony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

06.12.2006r., który stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż trwają prace związane z przygotowaniem wzoru legitymacji  

dla radnych Powiatu Raciborskiego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru legitymacji 

radnego zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w styczniu 2007r.,  

po przeanalizowaniu sprawy przez radcę prawnego.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 08.12.2006r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie uzgodnienia projektu 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski na 2007r.  

Na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zostali 

zapoznani ze zmianami, jakie Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 

05.12.2006r. wprowadził do projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.,  

tym samym uwzględniając częściowo zapisy protokołu uzgodnienia – rozbieżności z dnia 

09.10.2006r. Na spotkaniu zaproponowano, aby wprowadzić częściowe zmiany  

do regulaminu, uzasadniając powyższe trwającym procesem inwestycyjnym i remontowym 

w podległych jednostkach oświatowych. Zaproponowano rozłożenie podwyżki niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycieli na 2 lata. W/w zmiany zostałyby wdrożone w 2007r., 

natomiast pozostałe wnioski zapisane w protokole uzgodnienia – rozbieżności z dnia 

09.10.2006r. w roku 2008.  

W związku z trwającym procesem uzgadniania projektu regulaminu wynagradzania 

nauczycieli na 2007r., Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

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

Powiat Raciborski na 2007r. zostanie przedłożony na sesji w styczniu 2007r.  

Ponadto na następnym posiedzeniu Zarządu zostaną omówione szczegółowo propozycje 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli do projektu regulaminu wynagradzania 

nauczycieli na 2007r.  

 

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 12.12.2006r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.12.2006r.  

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

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu. 

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

Powiatu Raciborskiego na rok 2007.  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2003r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 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. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego.  

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2007. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 
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a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

16. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. przyjęcia projektu ugody pomiędzy Starostą 

Raciborskim a Pracownią geodezyjną „DMP” Sp. z o. o. z siedzibą w Nieborowicach, 

której przedmiotem są prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nr SZ 2222.24.2005 

z dnia 07.07.2005r. dotyczącej sporządzenia numerycznej mapy ewidencyjnej  

dla jednostki ewidencyjnej Kuźnia Raciborska oraz aneksu do powyższej umowy z dnia 

14.09.2005r.  

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. nagrody dla dyrektora 

MiPBP w Raciborzu. 

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia środków 

finansowych dla Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci 

Niepełnosprawnych w Raciborzu. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. dotacji na renowację 

zabytkowych organów w kościele p.w. NMP w Raciborzu. 

20. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. zaproszenia chóru dziecięcego (wiek 12-13 lat) z Wrexham County Borough  

do udziału w koncercie kolęd i pastorałek, organizowanym przez Młodzieżowy Dom 

Kultury pod patronatem Starosty Raciborskiego w styczniu 2007r. Koncert odbędzie się 

21.01.2007r. w Kościele NSPJ w Raciborzu. Proponowany pobyt delegacji dziecięcej  

18-22.01.2007r. 

21. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

22. Kserokopia pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu z dnia 

04.12.2006r.  

23. Mail dot. akcji „Mój samorząd, moje pieniądze!”.  

24. Kserokopia pisma Wojewody Śląskiego nr PN-N-0713/153/06 z dnia 01.12.2006r.  

25. Wniosek zgłoszony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r. 

 


