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PROTOKÓŁ  NR 61/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 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: 

 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 60/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.02.2008r.  

2. Informacja nt. zmian w finansowaniu przez Miasto Racibórz działalności Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. 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 60/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.02.2008r.  

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

 

Rozpoczynając omówienie pkt 2 tematyki posiedzenia, Starosta poinformował, iż nastąpiła 

zmiana w finansowaniu przez Miasto Racibórz nauki pływania w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  

Kontynuując Skarbnik Powiatu przekazała, iż w budżecie Miasta na 2008r. została 

zabezpieczona m.in. dotacja dla Powiatu Raciborskiego na naukę pływania w klasach  

I – III w kwocie 350 00, 00 zł. Sytuacja ta spowoduje, że dochody Szkoły Podstawowej Nr 8 

wchodzącej w skład ZSOMS zmniejszą się o kwotę 172 626,00 zł. Dotacja  

na funkcjonowanie SP Nr 8 przekazywana jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Gminą Racibórz a Powiatem Raciborskim. Porozumienie to nie reguluje kwestii nauki 

pływania przez dzieci ze szkół podstawowych innych niż SP Nr 8.  

Dyrektor ZSOMS w Raciborzu przekazał, iż w listopadzie 2007r. informował tut. Starostwo, 

iż planowane przez Gminę Racibórz zwiększenie budżetu SP Nr 8 na kwotę 350 000, 00 zł 

spowoduje zmniejszenie i niewykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych  

dla Zespołu na 2008r. Potwierdził, iż aktualnie brak jest podstaw formalno-prawnych  

do korzystania z basenu przez dzieci innych szkół podstawowych niż SP Nr 8. Dodał,  

iż w roku ubiegłym dyrektorzy szkół podstawowych podległych Gminie zawierali umowy  

na mocy których z basenu mogli korzystać uczniowie w/w szkół. Za korzystanie  

z basenu wnoszone były odpowiednie opłaty. Na dzień dzisiejszy brak jest takich umów,  

w związku z czym nie ma podstaw prawnych do tego, aby z nauki pływania korzystały 

również dzieci ze szkół podstawowych innych niż SP Nr 8.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta polecił Dyrektorowi ZSOMS w Raciborzu,  

aby wystosował pismo do Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie rozstrzygnięcia 

problematycznej kwestii poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia z Powiatem 

Raciborskim lub też nakazanie dyrektorom szkół podstawowych podpisanie umów z ZSOMS. 

Brak reakcji ze strony Gminy Racibórz spowoduje rygorystyczne przestrzeganie 

porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Racibórz a Powiatem Raciborskim,  

a w konsekwencji korzystanie z basenu tylko przez uczniów SP Nr 8. Pismo w powyższej 

sprawie zostanie wystosowane również przez służby finansowe tut. Starostwa.  

Na tym sprawę zakończono.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie 

współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych z  Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego  

w Bydgoszczy. 

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 się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem 

Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas 

wielozawodowych z  Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w Okręgowym Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w marcu b.r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmian  

w Uchwale Nr XIII/112/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. 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 4 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż w związku z planowanym utworzeniem Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz powołaniem koordynatora gimnastyki korekcyjnej, 

zachodzi konieczność dokonania zmian w Uchwale Nr XIII/112/2007 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. Zmiany w Regulaminie należy uzgodnić ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/112/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w roku 2008 oraz polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu uzgodnić zmiany do w/w Regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Sekretarza Powiatu. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 

diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni diagnostycznej (USG)  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.02.2008r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni RTG w Przychodni 

Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

(wersja z dnia 26.02.2008r.).  

W/w tekst jednolity stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.02.2008r.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu „Wykonanie wymiany 

części posadzek oraz robót malarskich i towarzyszących w obiektach Zespołu Szkół 

Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu 

„Wykonanie wymiany części posadzek oraz robót malarskich i towarzyszących w obiektach 

Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu” na kwotę 16 829,88 zł 

brutto (płatne ze środków zabezpieczonych w dziale 801, rozdziale 80130, § 6050).  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków  

w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3” o kwotę 4 684,45 zł 

brutto (płatne ze środków zabezpieczonych w dziale 801, rozdziale 80130, § 6050). 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. przetargu na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału 

Rehabilitacji Bloku B – Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 7 369, 65 zł (brutto) na realizację zamówienia w zakresie postępowania 

przetargowego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału 

Rehabilitacji Bloku B - Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 

Prezesa RPI Spółka z o. o. w Raciborzu do powtórzenia przetargu na podstawie prawidłowo 

sporządzonej wyceny prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

(Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i obróbek 

blacharskich na budynku plebanii, w tym: rozbiórka, transport i utylizacja istniejącego 

pokrycia z płyt azbestowo – cementowych” w miejscowości Turze, Gm. Kuźnia Raciborska 

przy ul. Kościelnej 2 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa ponownie przeanalizować propozycję rozstrzygnięcia  

w w/w karcie informacyjnej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. aktualizacji powiatowego „Programu Ochrony Środowiska” i „Planu 

Gospodarki Odpadami”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby zlecić w ramach umowy o dzieło opracowanie 

aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, 

pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. Koszty 

opracowania w/w dokumentów w kwocie 12 000,00 zł brutto pokryte zostaną ze środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. ogłoszenia konkursu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  

na rok 2008. 

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

Analizując plan pracy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie kultury na 2008r. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń  

kartę informacyjną dot. wynagrodzeń dla członków jury w imprezach kulturalnych 

organizowanych przez tut. Starostwo.  

Po zapoznaniu się z ogłoszeniem oraz zasadami przyznawania dotacji w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 

na rok 2008, Zarząd postanowił, aby przeznaczyć na „konkurs ofert” kwotę 18 000,00zł. 

Ponadto w zasadach winien znaleźć się zapis mówiący, iż maksymalna kwota dotacji  

na realizację jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000,00zł. Po zmianie  

w/w zasady zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie 

przyjęcia procedury dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych oraz zestawień systemu 

informacji oświatowej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął procedurę dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych 

oraz zestawień systemu informacji oświatowej, która obowiązywać będzie od 01.03.2008r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wydzierżawienia części działki położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3  

przy kotłowni szpitalnej na okres powyżej 3 lat.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na upoważnienie dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do zawarcia umowy cywilnoprawnej 
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wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3  

na okres powyżej 3 lat z przeznaczeniem na zainstalowanie chłodni kontenerowej na odpady 

medyczne, z uwzględnieniem następujących warunków umowy: 

1. okres wypowiedzenia umowy – 6 miesięcy,  

2. w przypadku rozwiązania umowy Szpital nie będzie zwracał poczynionych przez najemcę 

nakładów na przedmiot umowy.  

 

Starosta omówił: 

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

z Zagranicą z dnia 19.02.2008r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Zarząd 

polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował odpowiedź na wniosek 

nr 1,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 21.02.2008r., 

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

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek  

nr 2, natomiast wniosek nr 1 skierowano do Biura Rady,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.02.2008r., 

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

na wniosek nr 1 udzieli Sekretarz Powiatu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.02.2008r., które stanowią 

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

i Remontów udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1. 

 

Starosta przedstawił zestawienie porównawcze wysokości wynagrodzeń pracowników 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu na dzień 01.01.2008r. które stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w zestawienia powróci  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją przygotowaną prze Głównego Specjalistę Biura 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. możliwości zorganizowania oraz sfinansowania  

z funduszy europejskich lub innych źródeł kursu kandydatów na rodziców zastępczych. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił skierować w/w informację do Wicestarosty,  

z prośbą o udzielenie wyjaśnień na kolejnym posiedzeniu.  

 

Przewodniczący Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej pn. „Prowadzenie od 01.06.2008r. na terenie powiatu raciborskiego 

wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego. 

Placówka przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. 

Placówka będzie liczyć 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych” Adam Wajda 

poinformował, iż Komisja na posiedzeniach w dniach 19.02.2008r. i 26.02.2008r. dokonała 

oceny oferty złożonej w ramach konkursu. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta 

Stowarzyszenia „OTWARTE SERCE DZIECIOM”. Komisja stwierdziła, iż złożona oferta 

nie spełnia wymogów formalnych: 

 

 brak pełnego wykazu kadry, która ma realizować zadanie. Ponadto osoba zaproponowana 

na funkcję dyrektora nie spełnia wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo 

wychowawczych, 

 sprawozdanie finansowe, złożone jako załącznik do oferty, nie spełnia warunków 

określonych w ustawie o rachunkowości.  

 

W/w informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z w/w informacją, Zarząd Powiatu Raciborskiego odrzucił ofertę 

Stowarzyszenia „OTWARTE SERCE DZIECIOM” jako nie spełniającą wymogów 

formalnych. Ponadto postanowił, iż powróci do omówienia w/w tematu na jednym  

z kolejnych posiedzeń.  

 

 

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 24 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 25 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 26 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 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

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 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 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 26.02.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania 

dokształcania uczniów klas wielozawodowych z  Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmian w Uchwale  

Nr XIII/112/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego  

na likwidacji Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  

Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia  

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji 

Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. (wersja z dnia 26.02.2008r.). 

9. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za roboty dodatkowe na zadaniu „Wykonanie wymiany części posadzek oraz robót 

malarskich i towarzyszących w obiektach Zespołu Szkół Ekonomicznych  

przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu”. 

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

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Modernizację sali gimnastycznej  

wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3”. 
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11. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Opracowanie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Oddziału Rehabilitacji Bloku B – Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich  

na budynku plebanii, w tym: rozbiórka, transport i utylizacja istniejącego pokrycia z płyt 

azbestowo – cementowych” w miejscowości Turze, Gm. Kuźnia Raciborska  

przy ul. Kościelnej 2 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. 

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

dot. aktualizacji powiatowego „Programu Ochrony Środowiska” i „Planu Gospodarki 

Odpadami”. 

14. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. ogłoszenia konkursu  

w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przyjęcia procedury 

dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych oraz zestawień systemu informacji 

oświatowej. 

16. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzierżawienia części 

działki położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 przy kotłowni szpitalnej na okres 

powyżej 3 lat.  

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

z Zagranicą z dnia 19.02.2008r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 21.02.2008r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.02.2008r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.02.2008r. 

21. Zestawienie porównawcze wysokości wynagrodzeń pracowników Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

na dzień 01.01.2008r. 

22. Informacja przygotowana przez Głównego Specjalistę Biura Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych dot. możliwości zorganizowania oraz sfinansowania z funduszy 

europejskich lub innych źródeł kursu kandydatów na rodziców zastępczych (pismo  

nr OS. 0063/1/08 z dnia 25.02.2008r.). 

23. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej z dnia 26.02.2008r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 
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25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

29. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

 


