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PROTOKÓŁ  NR 35/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 sierpnia 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 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09.08.2007r. oraz w dniu 14.08.2007r.  

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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.08.2007r.  

oraz w dniu 14.08.2007r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2007. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez 

Powiat Raciborski. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania 

i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 25.09.2007r.  

 

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 2007r. 

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 układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż w załączniku nr 1 do projektu uchwały zaproponowano 

wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  
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dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, na okres od 01.09.2007r.  

do 31.12.2007r.  

Analizując zapisy załącznika nr 1 do przedmiotowego projektu uchwały, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego dokonał zmiany wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w miesiącach listopad  

i grudzień b.r. z 100zł/mies. na 240zł/mies.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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. dofinansowania do zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja pokrycia 

dachu budynku kompostownika z płyt azbestowo – cementowych (eternit) w Borucinie  

przy ul. Kasztanowej 5” dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o. o. z Jankowic. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Demontaż, 

transport i utylizacja pokrycia dachu budynku kompostownika z płyt azbestowo  

– cementowych (eternit) w Borucinie przy ul. Kasztanowej 5” dla Zakładu Usług 

Technicznych Sp. z o. o. z Jankowic w wysokości 2.500zł brutto.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

dot. przedłużenia powierzenia funkcji doradcy metodycznego języka polskiego  

Panu Hubertowi Denglowi i geografii Pani Jolancie Żurek.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia funkcji doradcy 

metodycznego języka polskiego Panu Herbertowi Denglowi i geografii Pani Jolancie Żurek 

na okres od 01.09.2007r. do 31.08.2010r.  
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu. 

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

Wicestarosta poinformował, iż po rozmowach przeprowadzonych z dyrektorem Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu oraz w związku z coraz większym zakresem zadań 

wymaganych do realizacji przez Centrum celowym jest utworzenie stanowiska zastępcy 

dyrektora w/w placówki. Zakres czynności tego stanowiska pracy obejmowałby m.in. sprawy 

związane z organizacją i monitoringiem różnego rodzaju kursów prowadzonych przez 

placówkę, opracowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł unijnych, 

jak również uczestnictwo w Programie promującym wypracowane rezultaty Partnerstwa  

na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”, do którego Powiat Raciborski przystąpił wspólnie  

z Powiatem Wodzisławskim. Osoba, której zostałyby powierzone obowiązki zastępcy 

dyrektora, może być nauczycielem i w takim przypadku proponowana jest zniżka 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o 4.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu od 01.01.2008r. Pozwoli to na zaplanowanie 

przez dyrektora środków na wynagrodzenie tejże osoby w budżecie placówki na 2008r. 

Ponadto Zarząd polecił, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował na kolejną sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego stosowną zmianę do Załącznika do Uchwały Nr XXX/411/2005 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.05.2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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

dodatkowych godzin sportowych na realizację zajęć w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

zwrócił się prośbą o przydzielenie dodatkowych 9 godzin lekcyjnych na realizację zajęć 

sportowych. Godziny zamierza się przeznaczyć na realizację zajęć piłki nożnej dziewcząt. 

Sekcja dziewcząt uczestnicząca w zajęciach będzie brała udział w regularnych rozgrywkach 

trampkarzy organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej jako drużyna reprezentująca 
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz RTP „Unia” Racibórz. Sekcja ta będzie również 

stanowiła zaplecze pierwszej drużyny RTP „Unia” Racibórz. Godziny byłyby realizowane  

od początku września do końca roku szkolnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przydzielenie dodatkowych 9 godzin 

lekcyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu na realizację zajęć piłki 

nożnej dziewcząt.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. pełnej analizy wyników matur. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. pełnej analizy matur w roku 

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

Zarząd postanowił, iż w terminie późniejszym powróci do dyskusji nt. wyników matur  

w liceach profilowanych.  

 

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

o wyniku postępowania przetargowego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Przeprowadzenie kontroli użytków i aktualizacji klasyfikacji gruntów  

na terenie obrębu ewidencyjnego Pietrowice Wielkie oraz Samborowice w Powiecie 

Raciborskim”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia  zgody 

na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Wykonanie modernizacji instalacji 

elektrycznych oraz robót budowlano – remontowych na III piętrze oraz w pomieszczeniu  

nr 214 na II piętrze w ZSB przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych ramach 

zadania: „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych oraz robót budowlano  

– remontowych na III piętrze oraz w pomieszczeniu nr 214 na II piętrze w ZSB  

przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu” za kwotę 12.899,16zł (brutto) wynikającą  

ze zweryfikowanego kosztorysu oraz spisanie umowy w tym zakresie z Firmą Remontowo-

Budowlaną „S.JAN-BUD” Jan Szczotka (płatne z działu 801, rozdziału 80130, § 6050).  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przekazania 

środków na odnowienie sal lekcyjnych i korytarza przyległych do sali gimnastycznej  

w ZSO Nr 2 w Raciborzu.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie wykonania robót 

polegających na odnowieniu sal lekcyjnych i korytarza przyległych do sali gimnastycznej  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w wysokości 5.700zł. Powyższa 

kwota zostanie przekazana ze  środków rezerwy budżetowej.  

 

Obecny na posiedzeniu Inspektor w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Krzysztof Tkocz zapoznał zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 02.07.2007r. do 13.07.2007r.  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 02.07.2007r. do 13.07.2007r.  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia 

pokontrolnego.  

 

Wicestarosta poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa  

w dniu 20.08.2007r. poruszono problem utworzenia w Powiecie Raciborskim gabinetu 

stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych. Przekazał, iż w/w sprawa zostanie 

przedstawiona w sposób szczegółowy na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

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

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21.08.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21.08.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2007. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia 

wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat 

Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja pokrycia dachu 

budynku kompostownika z płyt azbestowo – cementowych (eternit) w Borucinie  

przy ul. Kasztanowej 5” dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o. o. z Jankowic. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedłużenia powierzenia 

funkcji doradcy metodycznego języka polskiego Panu Hubertowi Denglowi i geografii 

Pani Jolancie Żurek.   

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. utworzenia stanowiska 

zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przydzielenie dodatkowych 

godzin sportowych na realizację zajęć w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. 
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13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. pełnej analizy wyników 

matur. 

14. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia  zgody na wykonanie 

robót dodatkowych w ramach zadania: „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych 

oraz robót budowlano – remontowych na III piętrze oraz w pomieszczeniu  

nr 214 na II piętrze w ZSB przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu”. 

16. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przekazania środków  

na odnowienie sal lekcyjnych i korytarza przyległych do sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 

w Raciborzu.  

17. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 02.07.2007r. do 13.07.2007r. w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo  

nr TK. 0913-14-1/07 z dnia 16.08.2007r.).  


