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PROTOKÓŁ  NR 5/06 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 grudnia 2006r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 4/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12.12.2006r.  

2. Określenie realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 4/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.12.2006r. przyjęto 

i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 06.12.2006r.: 
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 Nr II/15/2006 w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów,  

 Nr II/16/2006 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji,  

 Nr II/17/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

 Nr II/18/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą,  

 Nr II/19/2006 w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 3  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Wicestarosta 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 w roku 2007. 

Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zostali zapoznani  

ze zmianami, jakie Zarząd Powiatu 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 w/w spotkaniu Starosta Adam Hajduk uzasadnił wprowadzenie częściowych zmian 

faktem, iż trwa proces inwestycyjny i remontowy w podległych Powiatowi Raciborskiemu 

jednostkach oświatowych. W związku z tym zaproponował rozłożenie podwyżki niektórych 

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

natomiast pozostałe wnioski zapisane w protokole uzgodnienia – rozbieżności  
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z dnia 09.10.2006r. w roku 2008. Starosta przystał na propozycję związków zawodowych,  

aby zwiększyć o 50 zł dolny próg niżej wymienionych dodatków funkcyjnych:  

w Rozdziale V w § 9 ust. 2 – wysokość dodatku funkcyjnego dla:  

pkt 1 dyrektora szkoły: 

- od 17 do 23 oddziałów – od 950 zł do 1300 zł,  

- od 24 do 28 oddziałów – od 1100 zł do 1400 zł,  

- od 29 do 33 oddziałów – od 1200 zł do 1500 zł,  

- od 34 do 38 oddziałów – od 1300 zł do 1600 zł.  

 

Związki zawodowe wnioskowały również o zwiększenie w 2007r. wysokości dodatku 

motywacyjnego na etat do kwoty 40 zł (obecnie jest 30 zł). Postanowiono, iż wniosek  

ten zostanie podjęty po przeliczeniu skutków finansowych wynikających z wdrożenia 

podwyżek zgłoszonych przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007 

powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 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 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 6 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają 
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być przeprowadzone w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu  

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 179/432/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14.02.2006r. dotyczącej zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. 

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 8 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego  

na 2007 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej 

powróci na jednym z kolejnych posiedzeń, przy udziale Kierownika Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 23.11.2006r. do 30.11.2006r. w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 23.11.2006r. do 30.11.2006r. w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu oraz zatwierdził projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Wicestarosta przedstawił wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W/w wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyznał nagrodę roczną w wysokości 3.000zł  

dla Pani Jolanty Rabczuk – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

W/w wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyznał nagrodę roczną w wysokości 2.000zł  

dla Pana Henryka Hildebranda – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

W/w wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyznał nagrodę roczną w wysokości 3.000zł  

dla Pana Jerzego Szydłowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.   

 

Wicestarosta omówił wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.  

W/w wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyznał nagrodę roczną w wysokości 1.000zł  

dla Pana Edmunda Stefaniaka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił fax Pana Leszka Chadriana, który na podstawie wyroku Sądu 

Okręgowego w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku żąda 

zwrotu zagrabionych za pośrednictwem Komornika pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. 

Postępowanie komornicze prowadzone było w związku z nie uregulowaniem opłat  

za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.  

W/w fax stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Jak dodał Wicestarosta w powyższej sprawie rozmowę telefoniczną z Sądem Apelacyjnym  

w Katowicach przeprowadziła radca prawny tut. Starostwa. Z przeprowadzonej rozmowy 
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wynika, iż uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek 

Zamiejscowy w Rybniku jest już przygotowane, ale nie zostało podpisane przez sędziego. 

Zostanie dostarczone do tut. Starostwa do końca b.r. Pan Chadrian pod koniec listopada 

2006r. złożył w Sądzie wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, co sugeruje,  

że będzie chciał skierować sprawę o odzyskanie swoich pieniędzy od Komornika.  

W celu uniknięcia powyższego radca prawny zaproponował, aby dokonać zwrotu kwot 

przekazanych przez Komornika, wraz z należnymi odsetkami do dnia zapłaty oraz kwoty 

744,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku będzie można 

podjąć ewentualne dalsze kroki dot. zaskarżenia prawomocnego wyroku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie odniósł się do propozycji radcy prawnego  

dot. dokonania zwrotu na rzecz Pana Leszka Chadriana kwot przekazanych przez Komornika, 

wraz z należnymi odsetkami do dnia zapłaty oraz kwoty 744,50 zł tytułem zwrotu kosztów 

procesu. Jednakże Pan Chadrian powinien dostarczyć do tut. Starostwa oryginał wyroku Sądu 

Okręgowego w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku oraz numer 

konta, na które zwrócone zostaną środki finansowe. O powyższym Pana Chadriana 

poinformuje Wicestarosta.  

 

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. -------------------------- 

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 19.12.2006r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.12.2006r.  

3. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 06.12.2006r.: 

 Nr II/15/2006 w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów,  

 Nr II/16/2006 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji,  

 Nr II/17/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

 Nr II/18/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą,  

 Nr II/19/2006 w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

 

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski w roku 2007. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2006r.  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych  

od Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 179/432/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14.02.2006r. dotyczącej zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  
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9. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2007 rok. 

10. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 23.11.2006r. do 30.11.2006r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-29-2/06 z dnia 12.12.2006r.).  

11. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu.  

12. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

13. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora PZD w Raciborzu.  

14. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora PUP w Raciborzu.  

15. Fax Pana Leszka Chadriana z dnia 15.12.2006r. oraz opinia prawna z dnia 18.12.2006r.  

 

 


