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PROTOKÓŁ NR 58/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 6 lutego 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 57/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.01.2008r.   

2. Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

3. Sprawy bieżące.  

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Realizacja  uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 57/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

przyjęto i podpisano  po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2.  

 

Podczas wizyty Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu Dyrektor Edmund Stefaniak przedstawił informację dot. pozyskiwania 

dodatkowych środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, 

Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Pracy, które zostaną przeznaczone na cele  

związane z ograniczaniem skutków bezrobocia w Powiecie Raciborskim. Ponadto podkreślił,  

iż w 2008r. w dalszym ciągu będą organizowane szkolenia bezrobotnych, rozmowy  
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z pracodawcami, staże absolwenckie i prace interwencyjne. Dyrektor E. Stefaniak przedstawił 

wspólną inicjatywę realizowaną z Miastem Racibórz dot. otwarcia przedszkola dla dzieci 

kobiet bezrobotnych, które będą uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez  

tut. Urząd Pracy. W/w inicjatywa spotkała się z aprobatą zebranych, i temat przygotowany 

zostanie przez Dyrektora PUP w Raciborzu, celem szczegółowego omówienia na jednym  

z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. Starosta Adam Hajduk stwierdził, iż program 

„pierwsza praca” również powinien zostać szczegółowo omówiony z Dyrektorem PUP  

w Raciborzu, który przygotuje stosowny materiał na w/w temat.  

Następnie Dyrektor E. Stefaniak przedstawił informację dot. wykazu stanowisk  

i wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu od 01.01.2008r.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Dyrektor wnioskował o podwyższenie wynagrodzeń pracowników.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Głównemu Specjaliście ds. zarządzania personelem 

przygotować zestawienie porównawcze wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz pracowników zatrudnionych  

w tut. Starostwie, przy uwzględnieniu stanowiska pracy, płacy zasadniczej oraz stażu pracy, 

w terminie do 21.02.2008r.     

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż powróci do omawiania w/w kwestii, na jednym  

z kolejnych posiedzeń.      

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dokończenie elewacji bloku A i łącznika 2B – etap IV z uwzględnieniem dachu Kuchni 

łącznie ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Inwestor Zastępczy (Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne) pismem  

nr ZP/A/ABEZ/13/07-08 z dnia 29.01.2008r. poinformował, iż w przetargu nieograniczonym 

na „Dokończenie elewacji bloku A i łącznika 2B – etap IV z uwzględnieniem dachu Kuchni 

łącznie ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu” – wpłynęły dwie oferty, z których jedna przewyższa wartość jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (kwota przeznaczona przez Zamawiającego 

wynosi 1.663.909,94zł brutto tj. wartość z kosztorysu inwestorskiego jakim dysponuje 
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Inwestor Zastępczy). Inwestor Zastępczy poinformował, iż komisja przetargowa odrzuciła 

ofertę nr 1 (o wartości brutto 1.570.964,63zł) ponieważ nie spełniała ona wymogów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca mimo wezwania  

do uzupełnienia oferty nie udokumentował w wyznaczonym terminie wymaganego 

doświadczenia zawodowego co spowodowało, iż komisja przetargowa odrzuciła ofertę nr 1. 

Wobec powyższego pozostała do oceny oferta nr 2, która spełniała wymagania ujęte w SIWZ, 

ale wartość oferty przekracza o 5.304,48zł, wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia. Kosztorys inwestorski jaki jest w dyspozycji Inwestora 

Zastępczego opiewa na kwotę 1.663.909,94zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 5.304,48zł na realizację zamówienia w zakresie przetargu na „Dokończenie 

elewacji bloku A i łącznika 2B – etap IV z uwzględnieniem dachu Kuchni łącznie  

ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu”. Płatność zostanie rozliczona w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2007r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3”. 

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

W dniu 18.01.2008r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zamówienia dot. modernizacji sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSO nr 2 w Raciborzu. Do przetargu nieograniczonego 

wpłynęło 6 ofert, z czego 3 zostały odrzucone przez Komisję. Z pozostałych 3 ofert najniższa 

cena zaoferowana przez Wykonawców wynosiła 271.56,36zł. Natomiast Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 220.494,27zł. Kosztorys inwestorski 

opracowano w miesiącu grudniu 2007r., przyjęto w nim stawkę roboczogodziny wraz  

z narzutami w wysokości 16zł oraz cenę podłogi z paneli JUNKERS za 1m
2
 w kwocie 250zł. 

W złożonych ofertach w miesiącu styczniu 2008r. średnia stawka roboczogodziny wraz  

z narzutami wynosi ok. 18zł, natomiast w najtańszej ofercie Wykonawcy wynosi ona 17,82zł. 

W ofercie tej przyjęto wykonanie 1m
2
 podłogi z paneli JUNKERS za kwotę 275zł.  

W związku z powyższym, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w celu wyłonienia 

Wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego zachodzi konieczność 
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zwiększenia zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zamówienia o kwotę 

50.762,09zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków na realizację  

w/w zamówienia o kwotę 50.762,09zł. Środki zostaną zabezpieczone w dziale 801, które  

są w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta przedstawił raport z przeprowadzonych kontroli za IV kwartał 2007r. przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

W/w raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego uzupełnić przedmiotowy raport o wnioski końcowe i informację o najczęściej 

występujących błędach i nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli. Uzupełnienie 

należy złożyć w terminie do 15.02.2008r.  

 

Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności kontrolnej Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu za rok 2007. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym dokumentem, jednakże polecił Kierownikowi 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego uzupełnić sprawozdanie o szczegółowe wnioski 

końcowe z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędach i nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas kontroli. Uzupełnienie należy złożyć w terminie do 15.02.2008r.   

 

Starosta przedstawił szczegółowy zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego na I kwartał 2008r. 

W/w zakres kontroli stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony szczegółowy zakres kontroli finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na I kwartał 2008r.  

 

Wicestarosta przedstawił schemat finansowania kolejnych etapów realizacji programu 

„Korekcji i profilaktyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży miasta i powiatu 

raciborskiego”. 

W/w schemat stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu polecił Wicestaroście uzupełnić przedmiotowy dokument 

o informację dot. źródeł finansowania programu „Korekcji i profilaktyki wad postawy ciała 

dzieci i młodzieży miasta i powiatu raciborskiego”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie zatrudnienia koordynatora w 2008r. 

gimnastyki korekcyjnej dla realizacji programu „Korekcji i profilaktyki wad postawy ciała 

dzieci i młodzieży miasta i powiatu raciborskiego”, w wysokości 10.000zł, ze środków 

będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Starosta omówił wnioski i interpelacje zgłoszone na XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.01.2008r., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi  

na wniosek nr 2,  

3. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 3, 

4. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Krzysztofa Ciszka, 

5. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu Raciborskiego Aliny Litewki-Kobyłki. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. wykorzystania udzielonej dotacji Raciborskiemu 

Stowarzyszeniu Kulturalnemu „ASK” w Raciborzu na realizację zadania publicznego pod 

nazwą 3 Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało. Duch. Miasto”. W związku z tym, iż występują 

zbyt duże niezgodności w zakresie wydatkowania środków, Zarząd zobowiązał 

Stowarzyszenie do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz  

z należnymi odsetkami. O powyższej decyzji oraz o braku możliwości ubiegania się o dotacje 

z budżetu Powiatu przez najbliższe 3 lata Prezesa Stowarzyszenia poinformuje Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

przedstawił analizę badań satysfakcji pacjentów z poziomu świadczonych usług w okresie  

od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. Po krótkiej dyskusji, Zarząd Powiatu polecił Dyrektorowi 
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dopracować przedmiotową analizę, i ponownie przedstawić ją na posiedzeniu w dniu 

12.02.2008r.   

 

Ad. 4 
 

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 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 budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVI/151/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego. 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/151/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

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 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/08. 

 

Starosta przedstawił spostrzeżenia oraz materiały ze szkolenia z zakresu przestrzegania 

dyscypliny finansów publicznych, w których uczestniczył w dniach 04-05.02.2008r.  

w Warszawie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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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 06.02.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.02.2008r. 

3. Wykazu stanowisk i wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu od 01.01.2008r.  

4. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dokończenie 

elewacji bloku A i łącznika 2B – etap IV z uwzględnieniem dachu Kuchni łącznie  

ze świetlikami i dobudową wiatrołapu do Pawilonu Zakaźnego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

5. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej wraz  

z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”. 

6. Raport z przeprowadzonych kontroli za IV kwartał 2007r. przez Referat Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego. 

7. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu za rok 2007. 

8. Szczegółowy zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

na I kwartał 2008r. 

9. Schemat finansowania kolejnych etapów realizacji programu korekcji i profilaktyki 

wad postawy ciała dzieci i młodzieży miasta i powiatu raciborskiego. 

10. Wnioski i interpelacje zgłoszone na XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

29.01.2008r. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r.  

13. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/151/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego. 


