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PROTOKÓŁ  NR 57/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2008r. 

 

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 56/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24.01.2008r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody  

na utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu korekcji  

i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży.  

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  

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu przedstawiła zmieniony załącznik nr 2 do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2008r., który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Poinformowała, iż zmiana załącznika  

do w/w projektu uchwały omówiona została i zaakceptowana przez Członków Komisji 

Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 28.01.2008r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował zmianę załącznika nr 2 do projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. oraz postanowił, iż na sesji w dniu 29.01.2008r. Starosta zgłosi 

wniosek o zmianę w/w załącznika.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 56/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.01.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

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

zgody na utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu korekcji  

i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do Protokołu Nr 56/08 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.01.2008r.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu Janusz Obarymski. Dyrektor poinformował, iż temat dotyczący 

utworzenia stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu korekcji  

i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży omawiany był dwukrotnie na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. Aktualnie 

programem objęte zostały dzieci w placówkach szkolnych z terenu Miasta Racibórz.  

W przyszłości planowane jest utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej 

dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gmin Powiatu Raciborskiego. Koordynatorem 

miałby zostać pracownik MOS Artur Krawiec. W pierwszym etapie realizacji zadania 

zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami oświaty z poszczególnych Gmin 

Powiatu Raciborskiego, a następnie przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli prowadzących 

zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych dotyczące diagnozowania wad 

postawy ciała. Szkolenia przeprowadzałby Pan Krawiec przy współudziale nauczycieli 

Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję utworzenia stanowiska 

koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla realizacji programu korekcji i profilaktyki wad 
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postawy dzieci i młodzieży. Zobowiązał Dyrektora MOS w Raciborzu, aby przedłożył 

Skarbnikowi Powiatu informacje nt. finansowania powyższego przedsięwzięcia. Informacje  

te przedstawi Skarbnik Powiatu na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. utworzenia magazynu przeciwpowodziowego. 

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

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną oraz opinią przygotowaną przez Kierownika 

Referatu Organizacyjno – Administracyjnego, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

propozycję utworzenia magazynu przeciwpowodziowego w jednym z garaży położonych  

przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu. Zobowiązał Kierownika Referatu Organizacyjno  

– Administracyjnego oraz Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

do podjęcia działań mających na celu przygotowanie oraz zabezpieczenie obiektu  

pod wyposażenie sprzętu przeciwpowodziowego.  

 

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

na zakup zamiatarki doczepionej do ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 

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

Starosta poinformował, iż pismem nr PZD-5540/8/2008 z dnia 17.01.2008r. Powiatowy 

Zarząd Dróg w Raciborzu wystąpił do tutejszego Starostwa z prośbą o wyrażenie zgody  

na zakup w 2008r. zamiatarki doczepnej do ciągnika ze środków na zakupy inwestycyjne. 

PZD posiada zabezpieczone środki w wysokości 240 000zł z przeznaczeniem na zakup 

malowarki samojezdnej. Z wstępnego rozeznania rynku kwota potrzebna na zakup malowarki 

wynosi ok. 100 000zł, zaś na zakup zamiatarki ciągnionej, doczepionej do ciągnika 

należałoby zabezpieczyć kwotę ok. 150 000zł. Powyższe kwoty omawianego sprzętu mogą 

ulec zmniejszeniu, gdyż na zakupy te zostaną ogłoszone przetargi zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup zamiatarki doczepnej do ciągnika  

z wydatków na zakupy inwestycyjne zabezpieczone w dziale 600 rozdział 60014 § 6060  

w ramach zaplanowanej kwoty 240 000zł. W przypadku gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca budżet PZD zostanie zwiększony w bieżącym roku o kwotę 10 000zł. 
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Starosta zaprezentował plan kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

na rok 2008. 

W/w plan kontroli stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rudach została przeprowadzona kontrola kompleksowa. Po zmianie, 

Zarząd zaakceptował plan kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

na rok 2008. 

 

Starosta przedstawił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli 

sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 19.12.2007r. do 11.01.2008r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu.  

Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli 

sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 19.12.2007r. do 11.01.2008r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, a także analizie projektu wystąpienia pokontrolnego,  

Zarząd polecił wykreślić pkt 1 uchybień i pkt 1 zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie polecił, 

aby w zaleceniach pokontrolnych znalazł się dodatkowy pkt 7 w brzmieniu: „Wzmocnienie 

nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez głównego księgowego, a w przypadku 

wystąpienia dalszych nieprawidłowości podjęcie działań dyscyplinujących”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego 

z kontroli przeprowadzonej w ZSE w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił zasady nr I przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie domu dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym kobiet będących ofiarami przemocy rodzinie,  

z terenu powiatu raciborskiego oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

W/w zasady oraz projekt umowy stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

Po wniesieniu drobnych uwag, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zasady nr I 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego 

oraz projekt umowy w w/w sprawie.  

Zaakceptowane zasady oraz projekt umowy stanowią załącznik nr 9 do protokołu.  
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Starosta omówił zasady nr II przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

W/w zasady oraz projekt umowy stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  

Po wniesieniu drobnych uwag, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zasady nr II 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej 

oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

Zaakceptowane zasady oraz projekt umowy stanowią załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: 

1. prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet 

będących ofiarami przemocy rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego, 

2. prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej.  

Ogłoszenie to ukaże się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opieki paliatywnej  

i hospicyjnej nad chorym i jego rodziną oraz projekt ogłoszenia w w/w sprawie. 

W/w zasady oraz projekt ogłoszenia stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Po wniesieniu drobnych uwag, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zasady 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym i jego 

rodziną, które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Zarząd przyjął również projekt 

ogłoszenia w w/w sprawie i postanowił, iż ukaże się ono w prasie lokalnej oraz na stronie 

internetowej Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

w którym przedstawiono roczną informację dotyczącą zawartych oraz kontynuowanych 

umów najmu i dzierżawy pomieszczeń Szpitala w 2007r.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął roczną informację dotyczącą zawartych  

oraz kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń Szpitala w 2007r.  
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Starosta omówił: 

 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 21.01.2008r.,  

które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1, a Sekretarz Powiatu na wniosek 

nr 2,  

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

z Zagranicą z dnia 22.01.2008r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Zarząd 

polecił, aby Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

przygotowała projekt odpowiedzi na wniosek nr 1, Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych na wniosek nr 2. Natomiast Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzieli odpowiedzi na wnioski nr 3 i nr 4,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.01.2008r., 

które stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami udzielił odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2, Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na wnioski nr 3 i nr 9, Kierownik Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego na wniosek nr 4, Sekretarz Powiatu na wnioski nr 5  

i nr 10, Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej na wniosek  

nr 6, Kierownik Referatu Spraw Społecznych na wniosek nr 7,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.01.2008r., 

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. Zarząd Powiatu ustalił, iż odpowiedzi  

na wnioski nr 2 i nr 3 udzieli Sekretarz Powiatu.  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.01.2008r., które stanowią 

załącznik nr 20 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1, Skarbnik Powiatu na wniosek nr 2, Kierownik 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na wniosek nr 3. Natomiast Sekretarz 

Powiatu udzieli odpowiedzi na wniosek nr 4. 

 

 

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 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów  

i wydatków budżetowych na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

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 29.01.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r.  

3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

4. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. utworzenia 

magazynu przeciwpowodziowego. 

5. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na zakup zamiatarki doczepionej do ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 

6. Plan kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na rok 2008 (pismo 

nr TK. 0916-2/08 z dnia 21.01.2008r.).  

7. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 19.12.2007r. do 11.01.2008r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo  

nr TK. 0913-21-2/07 z dnia 23.01.2008r.).  

8. Zasady nr I przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, w tym kobiet będących ofiarami przemocy rodzinie,  

z terenu powiatu raciborskiego oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

9. Zaakceptowane zasady nr I przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie domu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy 

rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

10. Zasady nr II przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie całodobowego ośrodka 

interwencji kryzysowej oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

11. Zaakceptowane zasady nr II przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej oraz projekt umowy w w/w sprawie. 

12. Projekt ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie pomocy społecznej: 

a) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet 

będących ofiarami przemocy rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego, 
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b) prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej.  

 

13. Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opieki paliatywnej i hospicyjnej  

nad chorym i jego rodziną oraz projekt ogłoszenia w w/w sprawie. 

14. Zaakceptowane zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opieki paliatywnej  

i hospicyjnej nad chorym i jego rodziną. 

15. Kserokopia pisma Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr SG-IV-0254/1/08  

z dnia 15.01.2008r.  

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 21.01.2008r. 

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

z Zagranicą z dnia 22.01.2008r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.01.2008r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.01.2008r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28.01.2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów  

i wydatków budżetowych na 2008r. 

 


