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PROTOKÓŁ  NR 42/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 października 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 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 02.10.2007r.  

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 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.10.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem 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 2008. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż zgodnie z ustaleniami z poprzednich posiedzeń, poprawione zostało 

uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały oraz dołączono uzupełnione wyliczenia  

do Regulaminu wynagradzania na 2008r. (z pochodnymi). Ponadto poinformował o odbytych 

rozmowach z nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

którzy wnioskowali o zwiększenie dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. W związku 

z powyższym Starosta zaproponował zwiększenie o 5 zł dodatku za trudne i uciążliwe 

warunki pracy w oparciu o rodzaj utrudnienia i poziom wykształcenia oraz posiadany stopień 

awansu zawodowego (§ 9 ust.1 Regulaminu). Skutki podwyżki dodatków za trudne  

i uciążliwe warunki pracy wyniosą łącznie 12.011,00zł.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu poprawił projekt 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 2008  

oraz przedstawił ponownie wyliczenia do Regulaminu wynagradzania na 2008r.  

Po zmianie, projekt 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 2008 stanowi załącznik nr 4  

do protokołu.  

Po zmianie, 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 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

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

Powiat Raciborski, w roku 2008 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach 

pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zdaniem Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach delegacja ustawowa ogranicza materię Uchwały Rady 

Powiatu Nr X/98/2007 z dnia 28.08.2007r. podjętej na podstawie art. 72 ust. 1 Karty 

Nauczyciela wyłącznie do określenia rodzaju przyznawanych świadczeń oraz ustalenia 
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warunków i sposobu ich ustalania. Z tego właśnie powodu postanowienia zawarte w § 4  

ust. 3 uchwały, w którym został określony wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,  

są poza zakresem ustawowego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego.  

Zatem ustalenie wzoru formularza nie mieści się w zakresie warunków i sposobu 

przyznawania.  

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 zmiany Uchwały Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28.08.2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób  

ich przyznawania oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

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. 

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

Starosta poinformował, iż zmiana 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 wynika z zamiaru utworzenia stanowiska 

wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.  

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dodał, iż na podstawie 

art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, Rada Powiatu może obniżyć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze, w zależności od wielkości i typu szkoły  

oraz warunków pracy. 

W tym miejscu Starosta powrócił do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, w trackie którego 

Członkowie Zarządu zwrócili szczególną uwagę na znaczną ilość godzin nadliczbowych 

dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  
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przy jednoczesnej zniżce tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

Kierownik Czekajło przypomniał, iż procedura dot. przygotowywania arkuszy 

organizacyjnych oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 2007/2008 została przyjęta  

w marcu b.r. Określa ona, iż kadra kierownicza może mieć przydzielonych max. do 6 godzin 

nadliczbowych (w uzasadnionych przypadkach). Zmiana ilości godzin nadliczbowych  

dla kadry kierowniczej mogłaby obowiązywać od kolejnego roku szkolnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować na kolejne posiedzenie kartę informacyjną dot. wykazu dyrektorów  

i wicedyrektorów, dla których ustalono obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ilości przydzielonych im godzin 

ponadwymiarowych.  

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 zmiany 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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

stanowiska odnośnie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł uwagi do przedmiotowego projektu uchwały 

polegające na: 

1. zmianie tytułu projektu uchwały, który otrzymał brzmienie: „w sprawie przekształcenia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach”,  

2. zmianie brzmienia § 1 projektu uchwały, który otrzymał brzmienie: „Rada Powiatu 

Raciborskiego przystępuje do przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, w Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Rudach z siedzibą przy ul. Szkolnej 2”.  
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Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Po zmianie, 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 przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30.10.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 na Zespół Szkół 

Techniczno – Usługowych.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu 

jednomyślnie stwierdziła, iż dla poprawy niezadowalającego naboru do szkół wchodzących  

w skład Zespołu należy w pierwszej kolejności poszerzyć ofertę edukacyjną o inne zawody 

branży budowlanej poszukiwane na rynku pracy, a także inne zawody szeroko pojętych usług 

nie tylko budowlanych. Taka poszerzona oferta edukacyjna wiąże się ze zmianą specyfiki 

kształcenia, a zatem konieczna staje się zmiana nazwy szkoły, która zawęża zakres jej 

kształcenia do zawodów typowo budowlanych. Rada Pedagogiczna przegłosowała nazwę: 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Raciborzu.  

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 zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 6 na Zespół Szkół Techniczno – Usługowych oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30.10.2007r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie  

i realizację szkolnych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania 

narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

do zawierania i wykonania umów na opracowanie i realizację szkolnych programów  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii z Urzędem Miasta 

Racibórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego szczegółowo analizował zapisy Regulaminu przyznawania 

nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Następnie wniósł uwagi do w/w Regulaminu 

polegające na: 

1. zmianie brzmienie § 3, który otrzymał brzmienie: „Dyrektorzy szkół do 31 lipca danego 

roku typują uczniów, wyszczególnionych w § 2, biorąc pod uwagę poprzedni rok szkolny, 

wskazując jednocześnie organizatora olimpiady/konkursu/zawodów sportowych”,  

2. zmianie brzmienia § 6, który otrzymał brzmienie: „Nagroda wręczana jest podczas 

powiatowej inauguracji roku szkolnego w placówce, która tą uroczystość organizuje”.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 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 14 do protokołu.  
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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 2007r.  

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. zagospodarowania zbędnego majątku powiatu – chłodni na odpady medyczne i tokarki 

uniwersalnej. 

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

Starosta przypomniał, iż Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą z dnia 31.01.2006r. pozbawiła 

Szpital Rejonowy w Raciborzu majątku trwałego pozostawionego w obiekcie  

przy ul. Bema 5. W skład tego majątku wchodziła m.in. chłodnia na odpady medyczne. 

Majątek ten został przejęty przez Powiat Raciborski jako niepotrzebny do dalszego 

funkcjonowania placówki medycznej. Ponadto w budynku Szpitala pozostawiono tokarkę 

uniwersalną. Zgodnie z protokołem oględzin nieruchomości opuszczonej przez Szpital, 

wszelkie rzeczy ruchome pozostawione w obiekcie nie przedstawiają dla Szpitala żadnej 

wartości i nie są potrzebne do dalszego funkcjonowania placówki. Należy zatem uznać,  

że tokarka także została przejęta przez Powiat Raciborski wraz z nieruchomością.  

W/w  urządzenia poddano ocenie rzeczoznawcy, który ustalił ich wartość rynkową na: 

1) chłodnia – 17.100,00zł; 

2) tokarka – 2.500,00zł. 

Chłodnia na odpady medyczne jest zbędna zarówno Starostwu jak i pozostałym jednostkom 

organizacyjnym powiatu. Zasadnym wydaje się więc podjęcie próby jej sprzedaży.  

Ze wstępnych ustaleń wynika natomiast, że przejęciem tokarki jest zainteresowane Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu 

ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Raciborskiego – chłodni na odpady 

medyczne.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku 

powiatu – tokarki uniwersalnej.  

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Rozbiórka i utylizacja eternitu z dachu 

budynku handlowo-usługowego oraz dachu zabudowań magazynowych i wiaty” 

pochodzącego z obiektu budowlanego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 8  

dla firmy „GABRIEL” Sp. z o.o. 

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

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

i utylizacja eternitu z dachu budynku handlowo-usługowego oraz dachu zabudowań 

magazynowych i wiaty” pochodzącego z obiektu budowlanego w Kuźni Raciborskiej,  

przy ul. Słowackiego 8 dla firmy „GABRIEL” Sp. z o.o. w wysokości do 3.500,00zł netto.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju 

gospodarczego Powiatu Raciborskiego” w zakresie języka angielskiego – grupa 8 i 9”.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. dofinansowania zakupu zespołu zasilania (agregatu prądotwórczego) dla Radia Vanessa             

w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż przedstawiciele Radia Vanessa zwrócili się z prośbą  

o dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby niezawodnego  

i nieprzerwanego przepływu informacji (nadawanych komunikatów dla mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego) w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie poinformowano,  
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iż Prezydent Miasta Racibórz zobowiązał się do pokrycia połowy kosztów zakupu agregatu. 

Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniesie ok. 9.000,00zł brutto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie połowy kosztów zakupu 

zespołu zasilania (agregatu prądotwórczego) dla Radia Vanessa w Raciborzu.  

Zobowiązał Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do przygotowania 

stosownego projektu umowy, która zawarta będzie między Powiatem a Gminą Racibórz  

w sprawie przekazania środków finansowych na zakup przez Gminę zespołu zasilania 

(agregatu prądotwórczego) dla Radia Vanessa w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na uruchomienie w b.r. dwóch etatów  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, tj. lidera klubu pracy oraz pośrednika pracy. 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor Stefaniak omówił zagadnienia dot. zwiększenia 

zatrudnienia w 2008r. w związku ze standaryzacją usług w powiatowych urzędach pracy  

na posiedzeniu w dniu 16.10.2007r. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego poruszył sprawę dot. rozkładu czasu pracy 

pracowników PUP w Raciborzu, sugerując, aby czas pracy w jednym z dni tygodnia został 

tak zmieniony, aby obsługa bezrobotnych odbywała się w godzinach popołudniowych.  

O powyższym Dyrektora PUP w Raciborzu poinformuje Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. dofinansowania renowacji witraży w zabytkowym Kościele p.w. WNMP w Raciborzu.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Rzymskokatolicka Parafia p.w. WNMP w Raciborzu złożyła 

wniosek w sprawie dofinansowania renowacji witraży w zabytkowym Kościele Farnym  

przy ul. Mickiewicza 8, oszacowaną przez rzeczoznawców na kwotę ok. 35.000,00zł.  

Kościół p.w. WNMP (wpisany do rejestru zabytków) jest miejscem uroczystych obchodów 

świąt o charakterze państwowym, jak również działań kulturalnych. Ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu  

na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
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W związku z zabezpieczeniem w budżecie środków na renowację dóbr kultury,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie renowacji witraży  

w zabytkowym Kościele p.w. WNMP w Raciborzu w kwocie 25.000,00zł.  

 

Obecny na posiedzeniu Inspektor Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Krzysztof Tkocz 

zapoznał zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 31.08.2007r. do 07.09.2007r. w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 24  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 31.08.2007r. do 07.09.2007r. w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia 

pokontrolnego. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XI/104/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego szczegółowo analizował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/104/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia zasad 

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

Raciborski. Zarząd nie przyjął w/w karty, gdyż nie określa ona szczegółowego trybu 

postępowania zbycia akcji Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu. W związku z powyższym zobowiązał  

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do uzupełnienia  

w/w karty i przekazania jej na kolejne posiedzenie.  

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XI/105/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. 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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/106/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 27 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. ----------------- 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.10.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.10.2007r.  

3. Projekt 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 2008. 

4. Projekt 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 2008 – po zmianie.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/98/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 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. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie 

przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach  

w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekształcenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Rudach.  

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Budowlanych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 na Zespół Szkół Techniczno  

– Usługowych.  

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie i realizację szkolnych 

programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii  

z Urzędem Miasta Racibórz. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  
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do zawierania i wykonania umów na opracowanie i realizację szkolnych programów  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii  

z Urzędem Miasta Racibórz. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

16. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. zagospodarowania zbędnego majątku powiatu – chłodni na odpady medyczne  

i tokarki uniwersalnej. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu 

ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Raciborskiego – chłodni na odpady 

medyczne.  

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku 

powiatu – tokarki uniwersalnej.  

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Rozbiórka i utylizacja eternitu z dachu budynku 

handlowo-usługowego oraz dachu zabudowań magazynowych i wiaty” pochodzącego  

z obiektu budowlanego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 8 dla firmy 

„GABRIEL” Sp. z o.o. 

20. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

21. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. dofinansowania zakupu zespołu zasilania (agregatu prądotwórczego) dla Radia 

Vanessa w Raciborzu. 
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22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

23. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. dofinansowania renowacji 

witraży w zabytkowym Kościele p.w. WNMP w Raciborzu.  

24. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 31.08.2007r. do 07.09.2007r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-18-2/07 z dnia 05.10.2007r.). 

25. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XI/104/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów  

oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 

26. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/105/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

27. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/106/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

 

 


