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PROTOKÓŁ  NR 33/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lipca 2007r. 

 

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 32/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.07.2007r. oraz w dniu 10.07.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 32/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2007r.  

oraz w dniu 10.07.2007r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim z siedzibą w Raciborzu,  

a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa. 



 2 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim z siedzibą w Raciborzu, a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28.08.2007r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę  

na konieczność poprawy załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały, w szczególności  

w zakresie dotyczącym nazewnictwa dróg. Po naniesieniu poprawek projekt uchwały zostanie 

omówiony na kolejnym posiedzeniu. Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieli 

Dyrektorowi PZD w Raciborzu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys.  

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia priorytetów budżetowych dla Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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 ustalenia priorytetów budżetowych  

dla Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 7 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 układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 9 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. porozumienia 

z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przystąpienia do Programu promującego 

wypracowane rezultaty Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż Program promujący wypracowane rezultaty Partnerstwa  

na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces” skierowany jest do powiatów województwa śląskiego, 

opolskiego i dolnośląskiego. Powiaty, uczestnicy Programu, zobowiązują się do prowadzenia 

akcji promocyjnej Programu na swoim terenie oraz wyznaczenia trzech osób, które zostaną 

przeszkolone do prowadzenia dalszych szkoleń na terenie powiatu. Koszty szkoleń, 

przygotowania materiałów szkoleniowych ponoszone będą ze środków pozyskanych  
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na realizację Programu. Powiaty, uczestnicy Programu, ponoszą koszty delegacji trzech osób 

wyznaczonych do prowadzenia Programu na terenie swojego powiatu oraz koszty wynajmu 

pomieszczeń na prowadzenie szkoleń dla mieszkańców powiatu. Porozumienie zostanie 

zawarte do 31.03.2008r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował treść przedłożonego porozumienia z Powiatem 

Wodzisławskim w sprawie przystąpienia do Programu promującego wypracowane rezultaty 

Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”. Ponadto Zarząd wyznaczył: 

Wicestarostę, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu i Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu do uczestnictwa w w/w Programie. Jednocześnie 

ustalił, iż od dyrektorów: PUP i CKU będzie egzekwować ich aktywność w składaniu 

wniosków do programów z funduszy europejskich. Ponadto określono, iż koszty delegacji 

uczestników Programu ponoszone będą w ramach środków własnych poszczególnych 

jednostek.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Danuta Borowik zapoznała zebranych ze sprawozdaniem końcowym z audytu wewnętrznego, 

który został przeprowadzony w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod względem celowości w 2007r. 

W/w sprawozdanie końcowe z audytu wewnętrznego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem końcowym z audytu 

wewnętrznego, który został przeprowadzony w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod względem celowości w 2007r. 

 

Wicestarosta zaprezentował dane dot. wyników matur w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 2006/2007, które stanowią załącznik 

nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z danymi dot. wyników matur w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 2006/2007, 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na Zarząd kartę 

informacyjną dot. pełnej analizy wyników matur. Szczegółowych informacji w w/w sprawie 

udzieli Wicestarosta.  
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Wicestarosta założył relację z wizytacji Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

która miała miejsce w dniu 10.07.2007r. w Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”  

oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr IX/87/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan 

na opieszałość Starosty Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 16 

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: 

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 19.07.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.07.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim z siedzibą w Raciborzu,  

a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów zimowego 

utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia priorytetów 

budżetowych dla Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia priorytetów budżetowych 

dla Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. porozumienia z Powiatem 

Wodzisławskim w sprawie przystąpienia do Programu promującego wypracowane 

rezultaty Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”. 

14. Sprawozdanie końcowe z audytu wewnętrznego, który został przeprowadzony  

w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 
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15. Dane dot. wyników matur w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski w roku szkolnym 2006/2007. 

16. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr IX/87/2007  

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19.06.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego. 


