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PROTOKÓŁ  NR 32/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 lipca 2007r. oraz w dniu 10 lipca 2007r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2007r.,  

według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a w dniu 

10.07.2007r. według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część – 06.07.2007r.  

 

1. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. akceptacji listy uczestników szkoleń wyłonionych w ramach dodatkowego naboru  

w ramach realizowanego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących szansą 

rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”. Nr projektu: Z/2.24/II/2.1/75/05. 

 

II część – 10.07.2007r.  

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 31/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.06.2007r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji o naruszeniu 

dyscypliny pracy w systemie Kseon Optivum.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 



 2 

I część – 06.07.2007r. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej dot. akceptacji listy uczestników szkoleń wyłonionych w ramach 

dodatkowego naboru w ramach realizowanego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji osób 

pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”. Nr projektu: 

Z/2.24/II/2.1/75/05. 

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

Starosta poinformował, iż w dniach od 8 do 25.06.2007r. w ramach uzupełniającego naboru 

na kursy językowe w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przyjmowano zgłoszenia 

uczestnictwa od potencjalnych uczestników kursów szkoleniowych w ramach Działania  

2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 

kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Budżetu 

Państwa; projekt pn. ”Doskonalenie kompetencji osób pracujących szansą rozwoju 

gospodarczego powiatu raciborskiego”, nr projektu: Z/2.24/II/2.1/75/05. 

W dniu 26.06.2007r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu 

powołanego Decyzją Nr 21/07 Starosty Raciborskiego z dnia 25.06.2007r. Zespół Roboczy  

zweryfikował złożone wnioski i ustalił listę uczestników kursów języka niemieckiego  

i angielskiego, spełniających wszystkie wymogi regulaminu. Ustalono także listę rezerwową 

uczestników kursów (dotyczy tylko kursu języka angielskiego). 

Lista zakwalifikowanych uczestników kursów (21 osób) i lista rezerwowa stanowią załączniki 

do niniejszej karty informacyjnej. 

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

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził przedstawione listy zakwalifikowanych uczestników 

kursów (21 osób) oraz listę rezerwową, w celu uzupełnienia składu osobowego grup 

szkoleniowych i podpisania umów z uczestnikami szkoleń, wyłonionych w ramach 

dodatkowego naboru w ramach realizowanego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji osób 

pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”. 

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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II część – 10.07.2007r. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 31/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.06.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji o naruszeniu dyscypliny pracy w systemie Kseon Optivum. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek przypomniał, iż zgodnie z przyjętym systemem nabór  

do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w sposób elektroniczny w systemie Kseon 

Optivum. Każdy z punktów naboru tj. zespołów szkół powołuje administratora systemu. 

Osoba ta, wyznaczona przez dyrektora szkoły, jest odpowiedzialna za pracę w systemie. Praca 

z kolei podzielona jest na kilka etapów powiązanych bezpośrednio z terminami rekrutacji 

ogłoszonymi w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty. Etapy te winny być zamykane 

przez administratora w ściśle określonym czasie do godziny włącznie. W przypadku 

administratora ZSOMS nadzór i prace w systemie były wykonywane niedbale. Zwłaszcza, 

fakt niepoprawnego zweryfikowania osiągnięć uczniów spowodował odrzucenie wszystkich 

uczniów z systemu, którzy wybrali szkoły w ZSOMS jako pierwszego wyboru. Taka sytuacja 

miała miejsce w momencie przeprowadzenia symulacji do szkół ponadgimnazjalnych,  

która odbyła się w dniu 27.06.2007r. Działania takie są niezgodne z wytycznymi zasadami 

pracy w systemie, powodują dezinformację młodzieży, która otrzymała informację  

o nieprzydzieleniu do szkoły. Ponadto po tym zdarzeniu kolejny etap (potwierdzenie woli 

podjęcia nauki) również nie został zamknięty przez ZSOMS, przez co grupa osób 

zakwalifikowana do klasy liceum ogólnokształcącego również nie została przyjęta  

w systemie. Uczniowie ci byli jedynie na liście przyjętych w szkole, ale stan ten  

nie był odzwierciedlony w elektronicznym systemie.  

Wobec powyższego, Starosta zapytał obecnego na posiedzeniu Dyrektora ZSOMS  

w Raciborzu o powody naruszenia dyscypliny pracy w systemie Kseon Optivum oraz czy był 

właściwy nadzór nad pracownikami administracji biorącymi udział w weryfikacji danych 

uczniów w systemie.  
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Dyrektor ZSOMS w Raciborzu Arkadiusz Tylka stwierdził, iż wszyscy uczniowie ubiegający 

się o przyjęcie do Zespołu mieli etap weryfikacji osiągnięć zaakceptowany pozytywnie. 

Ostatni komunikat odebrany przez Szkołę potwierdza, że 109 osób zostało zatwierdzonych 

przez system i nie wykazuje nieprawidłowości. Jak dodał Dyrektor Tylka jedną z osób,  

która brała udział w weryfikacji danych uczniów w systemie był sekretarz szkoły,  

co gwarantować miało właściwą realizację zadań. Ponadto Dyrektor poinformował,  

iż z powodu zbyt małej liczby chętnych podjął decyzję o wygaszaniu Liceum Profilowanego. 

Uczniowie, którzy zainteresowani byli podjęciem nauki w Liceum Profilowanym otrzymali 

propozycję przejścia do III Liceum Ogólnokształcącego, w którym były jeszcze miejsca.  

Wicestarosta jeszcze raz zwrócił uwagę na fakt, iż niepoprawne zweryfikowanie osiągnięć 

uczniów spowodowało odrzucenie wszystkich uczniów z systemu, którzy wybrali szkoły  

w ZSOMS jako pierwszego wyboru. Spowodowało to dezinformację młodzieży, która  

nie otrzymała informacji o przydzieleniu do szkoły.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w przyszłości Dyrektor ZSOMS w Raciborzu 

wzmocnił nadzór nad pracownikami administracji biorącymi udział w weryfikacji danych 

uczniów w systemie Kseon Optivum, tak aby sytuacja, która wydarzyła się w momencie 

przeprowadzenia symulacji do szkół ponadgimnazjalnych, więcej się już nie powtórzyła.  

 

Następnie zebrani powrócili do sprawy wygaszania Liceum Profilowanego.  

Dyrektor ZSOMS w Raciborzu powtórzył, iż uczniowie, którzy zainteresowani  

byli podjęciem nauki w Liceum Profilowanym otrzymali propozycję przejścia do Liceum 

Ogólnokształcącego o rozszerzeniu informatycznym. W związku z powyższym celowym 

byłoby, aby w tej klasie została zwiększona liczba godzin z informatyki, tj. z 10 godzin  

na 15 godzin w 3 – letnim cyklu kształcenia. Zdaniem Dyrektora Tylki celowym jest również 

podjęcie działań zmierzających do zmiany nazwy zespołu na: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Informatyki. Dyrektor zobowiązał się,  

że powyższą sprawę przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły, 

następnie o wynikach ustaleń poinformuje Zarząd Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaakceptował propozycje Dyrektora Tylki dotyczące: 

zwiększenia liczby godzin z informatyki w Liceum Ogólnokształcącym oraz zmiany nazwy 

Zespołu.  

Na tym sprawę zakończono.  
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Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o powierzeniu Pani Alicji Grzesiak - Sobania 

stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach. 

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 – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego  

dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przedłużeniu Panu Arkadiuszowi Tylce 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przedłużeniu Panu Zenonowi Sochackiemu 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o powierzeniu Panu Jackowi Kąskowi stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o powierzeniu Panu Januszowi Obarymskiemu 

stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.   

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o powierzeniu Pani Janinie Wyskub pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 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 układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Omawiając w/w kartę informacyjną, Starosta poinformował, iż Wicepremier, Minister 

Finansów prof. Zyta Gilowska zaprezentowała zarysy  reformy finansów publicznych. Projekt 

ustawy o finansach publicznych, który został już przyjęty przez rząd, konsoliduje sektor 

finansów publicznych, wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu i organizacji, a także 

dostosowuje zakres polskiego sektora publicznego do europejskich standardów.  

Według p. Minister Finansów powyższe zmiany mają zwiększyć skuteczność 

gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami niektóre 

fundusze celowe, takie jak wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej zostaną zlikwidowane.  

Mając na uwadze proponowane zmiany ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił, aby do opracowania nowej propozycji Regulaminu Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ewentualnie powrócić  

przy przyjmowaniu projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. Natomiast jeśli 

reforma finansów publicznych weszłaby w życie, opracowanie nowego Regulaminu 

PFOŚiGW jest bezprzedmiotowe.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. przekazania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.: 

1. „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu przy ul. K. Wyszyńskiego 3”,  

2. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych c. o. wraz z termoizolacją 

budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie w 2007r. środków finansowych  

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.: 

 

1. „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu przy ul. K. Wyszyńskiego 3”  w wysokości do 150.000zł,  
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2. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych c. o. wraz z termoizolacją 

budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3”  

w wysokości do 200.000zł, 

a także w 2008r. zgodnie z zapisami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu 

Raciborskiego na lata 2007-2008.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. „Wykonania modernizacji instalacji elektrycznych oraz robót budowlano-

remontowych w ZSB przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu”.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań przeprowadzonych 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadania dot. przeprowadzenia kursów językowych  

w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą 

rozwoju gospodarczego Powiatu Raciborskiego” w zakresie języka niemieckiego i języka 

angielskiego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. podpisania protokołu odbioru usługi oraz przyjęcia opinii i raportu z audytu 

projektu „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 

2006/2007” (działanie 2.2 ZPORR), sporządzonego przez Grupę Gomułka – Audyt  

Sp. z o.o., ul. Matejki 4, 40 – 077 Katowice. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podpisanie protokołu odbioru usługi  

oraz przyjął opinię i raport z audytu projektu „Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego 

dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007” (działanie 2.2 ZPORR), sporządzone przez Grupę 

Gomułka – Audyt Sp. z o.o., ul. Matejki 4, 40 – 077 Katowice. Przyjął również propozycję 

zespołu audytorskiego dot. wykonania nowej pieczątki z opisem „Sprawdzono pod względem 

formalno-rachunkowym” zamiast „Sprawdzono pod względem cyfrowym i formalnym”.  
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych. Jak dodał Wicestarosta szczegółowa informacja dot. naboru będzie 

znana po jego zakończeniu, tj. po 31.08.2007r.  

 

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

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 06.06.2007r. – informacja nt. wykorzystania 

środków pozabudżetowych przez szkoły i placówki. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu stwierdziła, iż w/w informacja powinna zawierać dane dotyczące środków 

uzyskanych w ramach dochodów własnych placówek oraz ze źródeł zewnętrznych  

i unijnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu ponownie 

przygotował informację nt. wykorzystania środków finansowych przez szkoły i placówki,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, a uzyskiwanych w ramach 

dochodów własnych placówek oraz ze źródeł zewnętrznych i unijnych.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym – przedstawienie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. najważniejszych zapisów ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym. Polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, aby w momencie konstruowania budżetu Powiatu na 2008r. wystąpił  

z  propozycją utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia  

i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Ponadto zobowiązał Kierownika Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz radcę prawnego do przedstawienia na jednym  

z kolejnych posiedzeń alternatywnego rozwiązania dotyczącego zapewnienia całodobowej 

pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa.  
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. zakupu komputerów przenośnych i oprogramowania dla radnych powiatu 

raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

W związku z brakami finansowymi, jakie spowoduje zakup komputerów przenośnych  

i oprogramowania dla radnych powiatu raciborskiego, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził 

zgodę na zwiększenie planu wydatków w części budżetu, będącej w dyspozycji Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 50.000zł, a tym samym zmniejszenie planu 

rezerwy. Zarząd zaakceptował propozycję, aby powyższe zmiany zostały ujęte  

w przedstawionym przez Skarbnika Powiatu projekcie uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. rozwiązania 

umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. 

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

W uzupełnieniu w/w karty Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys przedstawił informację 

nt. przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu  

w dniu 21.06.2007r. Informacja ta stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby rozwiązanie umowy użyczenia 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, nastąpiło w trybie art. 716 k.c., po wcześniejszym zbadaniu czy miały 

miejsce przypadki wynajmowania przez Agencję pomieszczeń na rzecz osób trzecich  

bez zgody Powiatu Raciborskiego. Po uzyskaniu powyższych danych, Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomości przygotuje w w/w sprawie kartę informacyjną na posiedzenie 

Zarządu Powiatu.  

Mając na uwadze przedstawioną informację nt. przebiegu Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu w dniu 21.06.2007r., Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa oraz radcy prawnemu rozeznanie procedury zbycia akcji, których właścicielem 

jest Powiat Raciborski oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał w w/w sprawie.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia  

przez Powiat Raciborski dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż w dniu 28.06.2007r. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie 150 000,00 zł. 

Powyższe środki zamierza przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu medycznego: 

1. stymulator do elektrod endokawitarnych – około 8 000,00 zł, 

2. wideogastroskop GIF – Q 145 – około 68 000,00 zł, 

3. samochód Fiat Doblo 5-cio lub 7-mio osobowy do przewozu pacjentów siedzących – około 

64 000,00 zł, 

4. wymiana optyki histeroskopowej Hopkins II 30 stopni – około 8 000,00 zł. 

 

W budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2007 zabezpieczono środki na ten cel w łącznej 

wysokości 648 782,00 zł. Udzielenie przedmiotowej dotacji Szpitalowi jest realizacją 

postanowień zawartych w protokole uzgodnień z dnia 27.09.2006r. sporządzonym między 

Powiatem a Zakładem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do wniosku Dyrektora i wyraził zgodę  

na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego 

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

(w/w informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  

 

Wicestarosta złożył relację z wizyty, która miała miejsce w dniu 06.07.2007r.  

w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W trakcie wizyty uzyskano m.in. informacje  

nt. programu wprowadzenia szkół o specjalnym nadzorze pedagogicznym. Z ogłoszonego 

właśnie projektu noweli ustawy oświatowej wynika, że w 2008r. ruszy aż 16 zamkniętych 

ośrodków dla gimnazjalistów sprawiających kłopoty wychowawcze – po jednym w każdym 

województwie. Minister Edukacji Narodowej zapowiada, że trafią tam uczniowie agresywni, 

którzy uniemożliwiają prowadzenie normalnego toku nauczania w szkołach gimnazjalnych. 

Do ośrodków kierować będzie rada pedagogiczna – minimum na dwa tygodnie, maksimum  

na rok. Jeśli rodzice zaprotestują przeciw umieszczeniu tam dziecka, sprawę przejmie  

sąd rodzinny.  
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Informacja nt. Ośrodków Wsparcia Wychowawczego stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w informacją. Ponadto podtrzymał swoją 

wcześniejszą deklarację przedstawienia na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.08.2007r. projektu uchwały intencyjnej, wyrażającej wolę przekształcenia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach w MOW, wraz z niezbędnymi 

wyliczeniami potwierdzającymi słuszność podejmowanych działań.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys przekazał zebranym projekt planu 

poprawy jakości i doskonalenia usług w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

na lata 2007-2008, celem zapoznania i naniesienia ewentualnych uwag.  

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/86/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2006r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 IX/88/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 39 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 
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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 IX/89/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 40 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

  

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 IX/90/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 41 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 w dniu 06.07.2007r.: 

 

1. Adam Hajduk  

2. ----------------- 

3. Norbert Parys 

4. ----------------- 

5. Adam Wajda 

 

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

obecności w dniu 10.07.2007r.: 

 

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 06.07.2007r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.07.2007r.  

3. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2007r.  

oraz w dniu 10.07.2007r.  

4. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. akceptacji listy uczestników szkoleń wyłonionych w ramach dodatkowego naboru  

w ramach realizowanego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących 

szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”. Nr projektu: Z/2.24/II/2.1/75/05. 

5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji o naruszeniu 

dyscypliny pracy w systemie Kseon Optivum. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatku 

motywacyjnego dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego 

dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.   

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.   

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

24. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

25. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. przekazania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.: 

 „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu przy ul. K. Wyszyńskiego 3”,  

 „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych c. o. wraz z termoizolacją 

budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

26. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 
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27. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 

28. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. podpisania protokołu odbioru usługi oraz przyjęcia opinii i raportu z audytu projektu 

„Program Stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 

(działanie 2.2 ZPORR), sporządzonego przez Grupę Gomułka – Audyt Sp. z o.o.,  

ul. Matejki 4, 40 – 077 Katowice. 

29. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji o wynikach 

naboru do szkół ponadgimnazjalnych. 

30. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 06.06.2007r. – informacja nt. wykorzystania środków 

pozabudżetowych przez szkoły i placówki. 

31. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. ustawy z dnia 

26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym – przedstawienie. 

32. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. zakupu 

komputerów przenośnych i oprogramowania dla radnych powiatu raciborskiego. 

33. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. rozwiązania umowy 

użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. 

34. Informacja Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Norberta Parysa nt. przebiegu 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu w dniu 21.06.2007r. 

35. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia przez Powiat Raciborski 

dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu. 

36. Pismo informujące o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (nr BR. 0051-6/57/07  

z dnia 09.07.2007r.).  

37.  Informacja nt. Ośrodków Wsparcia Wychowawczego.  

38. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/86/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2006r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu i pokrycia straty. 
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39. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/88/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

40. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/89/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

41. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/90/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

 


