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PROTOKÓŁ  NR 65/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 marca 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. Karta działań zapobiegawczych dot. organizacji IV Targów Pracy dla Nauczycieli  

w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 64/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.03.2008r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą działań zapobiegawczych dot. organizacji  

IV Targów Pracy dla Nauczycieli w Raciborzu. Odpowiedzialnymi za wykonanie planu 

działania wynikającego z karty są Kierownicy Referatów: Edukacji, Kultury i Sportu oraz 

Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Termin realizacji to 09.05.2008r.  

W/w karta działań stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości kartę działań zapobiegawczych  

dot. organizacji IV Targów Pracy dla Nauczycieli w Raciborzu. 
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 64/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.03.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. upoważnienia 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do podejmowania 

wszelkich czynności zawiązanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu upoważnienia do podejmowania wszelkich 

czynności zawiązanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sfinansowania wynajmu autokaru na przewóz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu na II Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych w Łodzi. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sfinansowanie wynajmu autokaru  

na przewóz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na II Międzynarodowy Przegląd 

Teatrów Muzycznych w Łodzi. W tym celu budżet ZSS w Raciborzu zostanie zwiększony  

o kwotę 1 700 zł, w tym z rozdziału 80195 § 4300 kwota 850 zł i z rozdziału 85195 § 2820 

kwota 850 zł. 

 

Starosta zaprezentował sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2007, 

które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Sprawozdanie opracowała Kierownik Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu audytu 

wewnętrznego za rok 2007.  

 

Starosta omówił protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w okresie od 03.03.2008r. do 10.03.2008r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 10  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 03.03.2008r. do 10.03.2008r. w Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 08.02.2008r. do 22.02.2008r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 11  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 08.02.2008r. do 22.02.2008r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy  

nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 
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ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy dzierżawy  

nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.  

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

Wicestarosta poinformował, iż wystosował pisma do Prezydenta Miasta Racibórz  

oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z prośbą o zaopiniowanie ewentualnej likwidacji 

Przychodni „Studzienna” i „Markowice”. Zarówno Prezydent Raciborza jak i w/w Komisja 

negatywnie zaopiniowali projekt likwidacji Przychodni „Studzienna” i „Markowice”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na likwidację Przychodni „Studzienna”  

i „Markowice”, a co za tym idzie na zmianę umowy nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r.  

w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej  

i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego  

na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Prezesa „Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia wniosku 

w odpowiedzi na konkurs nr: 03.04.00-003/08 Działanie 3.4 Promocja turystyki i 04.03.00-

004/08 w ramach RPO WSL działanie 4.3 Promocja kultury Priorytet IV Kultura 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  

oraz finansowanie studiów wykonalności do obu projektów, niezbędnych do złożenia 

wniosków. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w związku z potrzebą przygotowania kompletu dokumentów  

wraz z wnioskiem i studium wykonalności dla każdego z w/w projektów trwają obecnie 

rozmowy z firmami zewnętrznymi w sprawie sporządzenia studiów wykonalności i ceny tej 

usługi. Opracowanie studiów wykonalności do obu działań może zostać sfinansowane  

ze środków Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, rozdział 75095, § 4390 

zakup usług – w tym ekspertyzy, opinie, analizy po odpowiednim przesunięciu środków  

z § 4430 w tym samym rozdziale (różne opłaty i składki – składki na rzecz stowarzyszeń 

krajowych).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na opracowanie i złożenie kompletnych 

wniosków wraz z załącznikami w odpowiedzi na konkursy 3.4 Promocja turystyki  
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i 4.3 Promocja kultury RPO WŚ. Opracowanie studiów wykonalności należy zlecić firmie 

zewnętrznej, która złoży najkorzystniejszą ofertę, a koszty sfinansować ze środków Referatu 

Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

dot. konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”, ogłoszonego  

we wrześniu 2007r. i zmiany punktu regulaminu o nieodpłatnym przeniesieniu  

na Organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do zdjęć, na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby zastąpić punkt II B. regulaminu konkursu 

„Powiat Raciborski – mój punkt widzenia” w brzmieniu: „Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich,  

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 04.02.1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz.904 z późn. zm.)” 

punktem II B. w brzmieniu: „Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania 

nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu w Starostwie (gablota  

z ogłoszeniami), w internetowym serwisie informacyjnym powiatu www.powiatraciborski.pl 

oraz w pokonkursowym albumie, wystawie w Starostwie czy w innych publikacjach 

promujących powiat, a w szczególności  w wydawnictwach  książkowych i materiałach 

reklamowych (np. ulotka promocyjna/informacyjna, folder, plakat) a także prezentacjach 

multimedialnych dotyczących powiatu”. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zalecenia  

z posiedzenia w dniu 11.03.2008r. w sprawie wystąpienia do Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, celem udzielenia szczegółowych informacji nt. robót 

wykonywanych w ubiegłym tygodniu tzn. od 05.03.2008r. do 07.03.2008r. przy drodze 

Samborowice – Krzanowice (tzw. ścinka poboczy).  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismami Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu z dnia 17.03.2008r. oraz z dnia 20.03.2008r. Przedstawione odpowiedzi  

nie satysfakcjonują Członków Zarządu, stąd zaleca się wzmożenie kontroli nad pracownikami 

http://www.powiatraciborski.pl/
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wykonującymi przedmiotowe roboty, tj. ustalenie zadań na każdy dzień i rozliczanie  

z wykonywanych robót.  

Ponadto Zarząd przypomniał, iż zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu do przedstawienia do końca marca b.r. harmonogramu prac związanych  

z modernizacją poboczy przy drogach powiatowych (w rozbiciu tygodniowym),  

z uwzględnieniem kompleksowego wykonania prac. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. wyboru 

instytucji odpowiedzialnej za wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008-2015.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wybrał firmę LEM Projekt Sp. z o. o. na wykonawcę 

opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015 ze względu  

na posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań, termin wykonania i korzystną 

cenę, tj. 11 956 zł brutto.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownicy Referatów: Inwestycji i Remontów  

oraz Gospodarki Nieruchomościami dokonali przeglądu dachu na byłym budynku Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu przy ul. Bema.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu, aby pod koniec kwietnia b.r. 

przedstawiła informację nt. realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Raciborskiego 

za I kwartał 2008r.  

 

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. ------------------------- 

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.03.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.03.2008r.  

3. Karta działań zapobiegawczych dot. organizacji IV Targów Pracy dla Nauczycieli  

w Raciborzu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do podejmowania wszelkich 

czynności zawiązanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu upoważnienia do podejmowania 

wszelkich czynności zawiązanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

8. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sfinansowania wynajmu 

autokaru na przewóz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

na II Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych w Łodzi. 

9. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2007. 

10. Protokół z problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 03.03.2008r. do 10.03.2008r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-2-2/08 z dnia 13.03.2008r.).  

11. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 08.02.2008r. do 22.02.2008r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-1-2/08 z dnia 13.03.2008r.).  

12. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03  

z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy 

dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.  

13. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. złożenia 

wniosku w odpowiedzi na konkurs nr: 03.04.00-003/08 Działanie 3.4 Promocja turystyki  
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i 04.03.00-004/08 w ramach RPO WSL działanie 4.3 Promocja kultury Priorytet IV 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2007-2013 oraz finansowanie studiów wykonalności do obu projektów, niezbędnych  

do złożenia wniosków. 

14. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”, ogłoszonego  

we wrześniu 2007r. i zmiany punktu regulaminu o nieodpłatnym przeniesieniu  

na Organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do zdjęć,  

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zalecenia z posiedzenia  

w dniu 11.03.2008r. w sprawie wystąpienia do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, celem udzielenia szczegółowych informacji nt. robót wykonywanych  

w ubiegłym tygodniu tzn. od 05.03.2008r. do 07.03.2008r. przy drodze Samborowice  

– Krzanowice (tzw. ścinka poboczy).  

16. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. wyboru instytucji 

odpowiedzialnej za wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008-2015. 


