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PROTOKÓŁ  NR 45/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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: 

 

I część 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 44/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.10.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.  

 

II część 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 44/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.10.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.10.2007r.  

 

Ad. 3  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej dot. wyboru nowego operatora strony internetowej 

WWW.powiatraciborski.pl w ramach prowadzonej polityki informacyjnej Powiatu 

Raciborskiego w roku 2008 i następnych. 

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

Starosta poinformował, iż aktualnym operatorem strony powiatowej www.powiatraciborski.pl 

jest firma Marcom z Rybnika. Koszty miesięczne za administrację i rozbudowę serwisu  

(administracja i hosting strony) wynoszą 639,99 zł, co daje roczny koszt obsługi w wysokości 

7 679,88 zł. Firma Marcom, której są zlecane: aktualizacje strony, banery, podstrony, itp.  

– ma problemy z terminowym, tj.24-godzinnym dokonywaniem zmian. Wadą aktualnego 

serwisu jest brak możliwości samodzielnego administrowania stroną. Obecnie jest możliwe 

zarządzanie jedynie „aktualnościami” i „kalendarium”. 

Ewentualna zmiana operatora strony umożliwi samodzielne administrowanie stroną  

(za pośrednictwem systemu CMS), tzn. szybkie zmiany tekstu, wymianę informacji, 

tworzenie banerów informacyjnych, tworzenie wyskakujących okienek, itp. Jest to natomiast 

związane z zaprojektowaniem strony od podstaw, przy udziale przedstawicieli Starostwa 

(prace mogą potrwać około 2-3 miesięcy) i wymaga zaangażowania środków jednorazowo 

ok. 22 500 zł. Po zmianie operatora (wyborze jednej z zaproponowanych ofert) należy liczyć 

się z jednorazową opłatą roczną za hosting (miejsce i przestrzeń dyskowa na serwerze 

operatora) w wysokości ok. 1 500 zł. Zaangażowane środki finansowe już po trzech latach 

przyniosą wymierne „oszczędności” w rocznych opłatach w wysokości ok. 6 200 zł. 

http://www.powiatraciborski.pl/
http://www.powiatraciborski.pl/
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Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zaproponowała  

porównać zestawione oferty 3 firm (załącznik do karty informacyjnej) i wybrać nowego 

operatora powiatowej strony www. Szczególnie godna polecenia jest oferta firmy IntraCOM, 

specjalisty w profesjonalnym tworzeniu stron BIP. Zaproponowane oferty firm mogą różnić 

się o +/- 5% od załączonych. Po wyborze firmy należy przystąpić do negocjacji i dostosować 

ofertę do szczegółowych potrzeb.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Kierownika Referatu Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. zmiany operatora strony internetowej 

WWW.powiatraciborski.pl. Polecił, aby Sekretarz Powiatu wspólnie z Kierownikiem  

w/w Referatu doprowadziła do wyboru firmy odpowiedzialnej za zaprojektowanie strony 

internetowej WWW.powiatraciborski.pl. Ostateczne zatwierdzenie wyboru nowego operatora 

strony internetowej nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Starosta omówił: 

 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.10.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3. W sprawie wniosku nr 1 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych wystąpi do Komisji o sprecyzowanie wniosku 

oraz określenie celu przygotowania wykazu pacjentów objętych opieką medyczną  

w NZOZ-ach,   

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25.10.2007r., 

które stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Zarząd polecił:  

 

a) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski nr: 1, 

nr 2, nr 4,  

b) Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotować projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 3,  

c) Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 5,  

d) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotować projekt odpowiedzi na wniosek nr 6,  

 

http://www.powiatraciborski.pl/
http://www.powiatraciborski.pl/
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3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.10.2007r., 

które stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 5  

oraz na wniosek nr 7,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.10.2007r., które stanowią 

załącznik nr 8 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3, 

5.  wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 23.10.2007r., które stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

W związku z pracami nad Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz stanowiskiem Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów, Sekretarz Powiatu przedstawiła najnowszą propozycję podziału środków puli 

konkursowej w ramach RPO pomiędzy duże i mniejsze gminy oraz powiatu ziemskie 

Województwa Śląskiego. Poinformowała, iż środki planowane do rozdysponowania  

w ramach procedury konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego podzielone będą wg niżej przedstawionych zasad:  

 

1. w działaniu 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa środki puli konkursowej kierowane  

będą wyłącznie do gmin zamieszkiwanych przez ludność do 50 tys. mieszkańców  

– 55 118 600 EUR,  

2. w poddziałaniu 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową 

sieć drogową konkursy organizowane będą dla gmin zamieszkiwanych przez ludność  

do 50 tys. mieszkańców oraz powiatów ziemskich – 45 000 000 EUR,  

3. w działaniu 8.2. Infrastruktura placówek oświaty środki podzielone zostaną na dwie pule: 

dla gmin zamieszkiwanych przez ludność do 50 tys. mieszkańców i powiatów ziemskich – 

80% alokacji na konkursy, tj. 19 792 000 EUR oraz gmin zamieszkiwanych przez ludność 

powyżej 50 tys. mieszkańców – 20 % alokacji na konkursy, tj. 4 948 000 EUR.  

 

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu przedstawiona propozycja podziału środków  

w wybranych trzech działaniach RPO Województwa Śląskiego motywowana jest lokalnym 

charakterem interwencji oraz potrzebami średnich i mniejszych gmin w powyższym zakresie.  

Fax Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podziału środków puli konkursowej  

w ramach RPO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Starosta przekazał, iż Miasto Racibórz udzieli Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej 

w wysokości 3 368 zł w formie dotacji celowej na realizację wydatków związanych  

z realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. w części dotyczącej zakupu 

jednolitego stroju dla uczniów Gimnazjum Sportowego i Gimnazjum Dwujęzycznego. 

Podstawą przekazania pomocy dla Powiatu Raciborskiego jest pismo  

nr EA.PF.ZK.3012/3-8/07 Kuratorium Oświaty w Katowicach informujące, iż w ramach  

I transzy dotacji celowej dla Miasta Racibórz na realizację Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2007r. uwzględnione zostały zadania realizowane przez Powiat Raciborski.  

Po podjęciu przez Radę Miasta Racibórz uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Raciborskiemu zostanie podpisana stosowna umowa pomiędzy samorządami.  

 

Starosta poinformował, iż Bank Spółdzielczy w Raciborzu w dniu 30.10.2007r. dokonał 

uroczystego otwarcia nowoczesnego obiektu Oddziału Banku w Pietrowicach Wielkich  

przy ul. Szkolnej 4, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy. W uroczystości wzięli udział 

m.in.: Poseł na Sejm Henryk Siedlaczek, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej 

Wawrzynek, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, klienci banku.  

 

Wicestarosta przekazał, iż w dniach 25.10.2007r. – 26.10.2007r. w wybranych komórkach 

organizacyjnych tut. Starostwa odbył się I audit nadzoru. Na spotkaniu podsumowującym 

auditor wiodący Maria Rogulska – Pater (auditor TÜV NORD Polska Sp. z o.o.) przedstawiła 

mocne aspekty działalności oraz dalsze prace doskonalące funkcjonujący w Starostwie 

system. Ponadto stwierdziła, iż tut. Starostwo działa zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż kolejne posiedzenie odbędzie się  

w dniu 07.11.2007r. o godz. 12.00, a następne rozpocznie się w dniu 13.11.2007r. w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   
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II część  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

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 dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 13 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 14 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 15 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 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 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 przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

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

 

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 30.10.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

3. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. wyboru 

nowego operatora strony internetowej WWW.powiatraciborski.pl w ramach prowadzonej 

polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego w roku 2008 i następnych. 

5. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.10.2007r. 

6. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25.10.2007r. 

7. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.10.2007r. 

8. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.10.2007r.  

9. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy 

Zagranicznej z dnia 23.10.2007r.  

10. Fax Marszałka Województwa Śląskiego nr RR.III.1.BG/0647/164/07 z dnia 26.10.2007r.  

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

http://www.powiatraciborski.pl/
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18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

 

 


