
PROTOKÓŁ  NR 67/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 kwietnia 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  66/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 01.04.2008r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  66/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  01.04.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu:

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Starosta poinformował, iż  w związku z powołaniem nowego Sekretarza Powiatu, zachodzi 

konieczność  zmiany  załącznika  nr  1  do  Uchwały  Nr  177/428/06  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  24.01.2006r.  w  sprawie  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  

z zakresu wykonywania budżetu powiatu i składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu:

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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 – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „W przyszłość”.

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 – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „W przyszłość”.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot.  zwiększenia  zatrudnienia  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Raciborzu,  przystąpienia 

Powiatu do Projektu pn. „Osiągnąć standard”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Osiągnąć standard”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 3

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Księgowości  i  Płac  

dot. przyjęcia korekty bilansu za 2005r. i 2006r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu ul. Jana oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki i rachunku zysków i strat 

stanowiących  załączniki  do  w/w  bilansów  –  wyjaśnienie  Pani  Dyrektor  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w tej sprawie.

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

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  postanowieniem Zarządu   Powiatu   Raciborskiego  

z  posiedzenia  w  dniu  11.03.2008r.  wystosowano  pismo  do  Dyrektora  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu z zapytaniem, dlaczego Pani Dyrektor dopiero  

w 2008r.  wystąpiła  do  Zarządu  z  prośbą  o  przyjęcie  korekty bilansu  za  2005r.  i  2006r.  

i zestawienia  zmian   w  funduszu  jednostki  i  rachunku  strat  i  zysków stanowiących 

załączniki  do w/w  bilansów  oraz  jakie  konsekwencje  zostały  wyciągnięte wobec  osób, 

które dopuściły się  błędów  w  sporządzaniu  bilansu. W odpowiedzi  na  w/w  pismo,  

Pani   Dyrektor  poinformowała   że   wykazane   w   trakcie   kontroli  nieprawidłowości 

wyniknęły z  winy  przekazującego  sprzęt, który umowę na dostawę  miał  zawartą z  MEN. 

W  związku  z  długim  oczekiwaniem na  dodatkowe wyjaśnienia   z   firmy  KONCEPT 

/dostawa  sprzętu/ księgowa zatrudniona na ½ etatu  nie była w stanie  w  ustalonym  terminie 

usunąć   nieprawidłowości   w  ewidencjach   pomocniczych   oraz   sporządzić   korekty 

bilansów wraz z załącznikami.  W  związku z tym, że  uchybienia  wskazane przez  organ 

kontrolujący nie były wynikiem zaniedbań ani błędów pracowników Poradni,   nie zostały 

wyciągnięte  wobec  pracowników  żadne konsekwencje  służbowe.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  wyjaśnienie  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Raciborzu zawarte w piśmie nr PPP/RA/0717/3/08 z dnia 31.03.2008r.,  

a tym samym korektę bilansu za 2005r. i 2006r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu ul. Jana oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki i rachunku zysków i strat 

stanowiących załączniki do w/w bilansów.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Remont sali 
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gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  oraz  roboty  posadzkowe  i  malarskie  w  Zespole  Szkół 

Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19”.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zabezpieczenie  dodatkowych  środków  

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

oraz  roboty  posadzkowe  i  malarskie  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19” o kwotę 11 743,24 zł (brutto). 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  przyjęcia 

informacji o wyniku postępowań przetargowych.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  o  wyniku  postępowań  przetargowych  

w I kwartale 2008r. 

Starosta  przedstawił dodatkową  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  robót  dodatkowych  związanych  z  budową  drogi  łączącej  ul.  Głubczycką  

z ul. Cegielnianą. Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił obecny na posiedzeniu 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert. 

Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  poinformował,  iż  Inwestor  Zastępczy  –  RPI 

przesłał  do tut.  Starostwa protokół konieczności  wraz z kosztorysem szczegółowym robót 

dodatkowych związanych z budową drogi łączącej ul. Głubczycką i ul. Cegielnianą, celem 

akceptacji.

W przedłożonym protokole konieczności zakres robót dodatkowych to:

1) rozbiórka elementów ogrodzenia tymczasowego zaplecza budowy,

2) rozkruszenie i utylizacja elementów betonowych i gruzu,

3) makroniwelacja  terenu  przyległego  do  drogi  od  strony  ogrodzenia  oraz  terenu 

tymczasowego zaplecza budowy Szpitala z mechanicznym plantowaniem i formowaniem 

nasypów.

Wyszczególniony zakres robót jest konieczny do wykonania z uwagi na to, iż teren pomiędzy 

nowo wybudowanym odcinkiem drogi a istniejącym ogrodzeniem oraz teren byłego zaplecza 

placu budowy wymaga uporządkowania ze względu na znaczne ilości różnych elementów 

budowlanych  oraz  gruzu.  Po  usunięciu  w/w  elementów  teren  ten  należy  zniwelować 

dokonując przesunięcia mas ziemi, wyplantować oraz uformować skarpy. 
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Po  weryfikacji  i  sprawdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  przedłożonego  kosztorysu 

dotyczącego  robót  dodatkowych  (nie  objętych  dokumentacją  projektową)  wartość  tego 

zakresu  została  zatwierdzona  na  kwotę  netto  105 639,  19  zł,  wartość  brutto  wynosi 

128 879,81 zł. 

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 

ponownie zweryfikować kosztorys szczegółowy dotyczący robót dodatkowych związanych  

z budową drogi łączącej ul. Głubczycką i ul. Cegielnianą. Następnie w/w karta informacyjna 

zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  przedstawił  plany pracy  komisji  stałych  Rady Powiatu  Raciborskiego  na  2008r., 

które stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z planami pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przekazał  w/w  plany  pracy  poszczególnym  kierownikom 

komórek  organizacyjnych  tut.  Starostwa,  zobowiązując  jednocześnie  do  przygotowania 

niezbędnych  materiałów  na  posiedzenia  poszczególnych  komisji.  Zakres  materiałów 

kierownicy powinni omówić każdorazowo z resortowym Starostą. 

Ad. 4

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  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały Nr  XVIII/159/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  18.03.2008r.  

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w Uchwały,  a  Wydział  Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 Biura Rady do określenia realizacji:

a) Uchwały  Nr  XVIII/160/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w 

sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego,
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b) Uchwały  Nr  XVIII/179/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w 

sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 17 

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

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  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji  Uchwały Nr  XVIII/161/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  18.03.2008r.  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w Uchwały,  a  Wydział  Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XVIII/175/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 09.04.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.04.2008r. 

3. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu:

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

4. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu:

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Raciborskiego do Projektu pn. „W przyszłość”.

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „W przyszłość”.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zwiększenia  zatrudnienia  

w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Raciborzu,  przystąpienia  Powiatu  do  Projektu  

pn. „Osiągnąć standard”.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Osiągnąć standard”. 

11. Karta informacyjna Referatu Księgowości i Płac dot. przyjęcia korekty bilansu za 2005r. 

i 2006r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu ul. Jana oraz zestawienia 

zmian  w  funduszu  jednostki  i  rachunku  zysków  i  strat  stanowiących  załączniki  

do w/w bilansów – wyjaśnienie Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w tej sprawie.

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

środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Remont  sali  gimnastycznej  
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wraz z zapleczem oraz roboty posadzkowe i  malarskie w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19”.

13. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowań przetargowych.

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych związanych 

z budową drogi łączącej ul. Głubczycką z ul. Cegielnianą.

15. Pismo  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nr  BR.  0714-9/08  z  dnia 

19.03.2008r. 

16. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XVIII/159/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. 

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

17. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:

a) Uchwały Nr XVIII/160/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego,

b) Uchwały Nr XVIII/179/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

18. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XVIII/161/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. 

w sprawie  zmiany uchwały dot.  ustanowienia  odznaki  „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”.

19. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji  Uchwały  

Nr  XVIII/175/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.
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