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PROTOKÓŁ  NR 68/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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 67/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09.04.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 67/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.04.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Przedstawiając w/w projekt uchwały, Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. zmian budżetu PFOŚiGW, która 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Skarbnik Powiatu przypomniała, iż Uchwałą  

Nr XV/130/2007 Rada Powiatu Raciborskiego zatwierdziła plan finansowy PFOŚiGW  

na 2008r., zgodnie z którym stan Funduszu na początek roku miał wynosić 70.000 zł. 

Jednakże w związku z oszczędnościami w wydatkach 2007r. rzeczywisty stan środków  

na dzień 01.01.2008r. wyniósł 89.397 zł. Ponadto, w planie założono dochody w wysokości 

550.000 zł, a jak wynika z uzyskanych do dnia dzisiejszego przychodów (I rata wpływów  

z Urzędu Marszałkowskiego), dochody zostały niedoszacowane na kwotę około 15.000 zł.  

W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania stosownej zmiany budżetu 

PFOŚiGW po stronie dochodów o kwotę 34.397 zł. Zwiększenie dochodów powoduje 

konieczność dokonania stosownych zmian po stronie wydatków. Ze względu na nieustannie 

rosnące zainteresowanie lokalnej społeczności możliwością uzyskania dofinansowania  

ze środków PFOŚiGW do zadań związanych z demontażem i unieszkodliwieniem odpadów 

zawierających azbest, przewidziano zwiększenie planowanych wydatków na ten cel  

o 20.000 zł. Kolejne 10.000 zł planuje się przeznaczyć na dotację dla jednostek sektora 

finansów publicznych (gminy powiatu raciborskiego), natomiast wydatki bieżące planuje się 

zwiększyć o kwotę 4.397zł.  

Po wysłuchaniu informacji przekazanej przez Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego przyjął projekt zmian PFOŚiGW na 2008r. zgodnie z załącznikami  

do w/w karty informacyjnej.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok 

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

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 przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu 
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Raciborskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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 

Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.04.2008r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008 – 2015”.  

W/w projekt uchwały 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 projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2008 – 2015” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Powiat Raciborski jest współorganizatorem VIII Eko Wystawy  

w Pietrowicach Wielkich. W związku z powyższym z budżetu Powiatu Raciborskiego 

zostanie udzielona pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, dla Gminy Pietrowice 

Wielkie z przeznaczeniem na organizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym 

w zakresie edukacji ekologicznej pn.: „VIII Eko Wystawa – Pietrowice Wielkie 2008”. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem a Gminą. Zarząd 

postanowił, aby radnym przekazać informacyjnie projekt w/w umowy.  

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w uznaniu zasług oraz osiągnięć podczas 

piętnastoletniej służby na ziemi raciborskiej, jak również docenienia osobistego 

zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wystąpi z wnioskiem do Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki nr 2 „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego” Panu Andrzejowi Brzozowskiemu – Komendantowi Powiatowemu 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  

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 nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Pani S. Cygan w dniu 17.03.2008r. złożyła uzupełnienie do skargi  

z dnia 28.02.2008r. Przedmiotowa skarga Uchwałą Nr XVIII/l79/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia, została przekazana Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego w Katowicach. W związku z powyższym uzupełnienie skargi należy 

przekazać podmiotowi, który ją rozpatruje. 

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 przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Pani Sylwia Cygan w dniu 20.03.2008r. złożyła kolejną skargę  

na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Rozpatrywanie 

tego typu skarg nie należy do kompetencji Rady Powiatu. W związku z powyższym skargę  

w części dot. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu należy przekazać 

do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach, a  w części 

dot. dokumentu aktu notarialnego podpisanego umowy kupna nieruchomości zawartej 

pomiędzy Miastem Racibórz a matką skarżącej, przekazać do rozpatrzenia Prezydentowi 

Miasta Racibórz. 

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 przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. 
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Ad. 3  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

kalendarium prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kalendarium prac 

budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 15 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 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na temat pierwszej pracy  

i zwiększenia miejsc w przedszkolach we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu z dnia 06.02.2008r. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przedstawił informację na temat pierwszej 

pracy w powiecie raciborskim oraz zwiększenia miejsc w przedszkolach we współpracy  

z Urzędem Miasta Racibórz. Z przedstawionych informacji wynika, iż w roku bieżącym PUP 

w Raciborzu planuje objąć stażami i przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy 348 

młodych osób, w tym 111 osób w ramach środków przyznanych powiatowi zgodnie  

z algorytmem oraz 237 osób za środki pozyskane w ramach Projektu pn. „W przyszłość”. 
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Dyrektor PUP w Raciborzu poinformował również, że sprawa pozyskania środków                        

na zwiększenie miejsc w przedszkolach wyjaśni się ostatecznie w maju b.r., gdy Marszałek 

Województwa Śląskiego ogłosi konkurs na tego typu zadanie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu na temat pierwszej pracy i zwiększenia miejsc w przedszkolach  

we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz. Polecił Pełnomocnikowi ds. zarządzania 

jakością, aby w sprawie pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet bezrobotnych, które 

powracają na rynek pracy, przygotować kartę działań zapobiegawczych. Termin realizacji 

określono na 30.05.2008r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. udzielenia 

informacji o rozstrzygnięciu przetargu na zakończenie prac bloku operacyjnego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż w dniu 09.04.2008r. Inwestor Zastępczy – RPI Spółka z o. o.  

w Raciborzu jako zamawiający postępowania przetargowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zadania „Dokończenie Budowy Bloku Operacyjnego Pawilonu J 

– Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” – poinformował o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, za którą uznał ofertę firmy GRUPA 3J Sp. z o.o. , 04-713 Warszawa , ul. Żegańska 19. 

Do terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. W dniu 11.04.2008r.  

na naradzie na budowie Szpitala Prezes RPI Andrzej Żółty poinformował, iż podpisanie 

umowy z wykonawcą na realizację w/w zakresu nastąpi po16.04.2008r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu 

na zakończenie prac bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów, aby ze względu na konieczność wydania 

środków rozliczanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego z 2007r., szczególnie dopilnował 

sprawę jak najszybszego zawarcia umowy z firmą GRUPA 3J Sp. z o.o. , 04-713 Warszawa,  

ul. Żegańska 19 i wejścia na teren budowy. O terminie podpisania umowy Kierownik 

poinformuje Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych 

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
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Starosta poinformował, iż w dniu 11.04.2008r. na naradzie na budowie Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu, zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu Raciborskiego, poinformowano 

Inwestora Zastępczego o konieczności uszczegółowienia przedstawionego kosztorysu  

na roboty dodatkowe związane z budową drogi łączącej ul. Głubczycką z ul. Cegielnianą  

(rozbicie zakresu na demontaże elementów betonowych, złożenie elementów żelbetowych, 

zagospodarowanie terenu). W dniu 14.04.2008r. Inwestor Zastępczy przedłożył  

do tut. Starostwa protokół konieczności spisany w dniu 20.03.2008r. wraz z kosztorysem 

szczegółowym i załącznikiem graficznym robót dodatkowych związanych z budową drogi 

łączącej ul. Głubczycką i Cegielnianą - celem akceptacji. Zakres robót dodatkowych to: 

1. rozbiórka ogrodzenia zaplecza placu budowy – 5 231, 31 zł brutto, 

2. rozbicie elementów żelbetowych wielkogabarytowych pozostałych na zapleczu,  

na elementy mniejsze do skruszenia i wywiezienie ich na teren bazy PZD  – 14  987,81 zł 

brutto, 

3. makroniwelacja terenu zaplecza, przemieszczanie mas ziemi i mechaniczne plantowanie 

na terenie o powierzchni 10 554, 25 m
2
 zgodnie z załącznikiem graficznym   

–  42 513, 22 zł brutto. 

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

po usunięciu elementów żelbetowych i gruzu wymaga wyrównania w nawiązaniu  

do nowobudowanego odcinka drogi. Po weryfikacji i sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

przedłożonego kosztorysu dotyczącego robót dodatkowych (nie objętych dokumentacją 

projektową) wartość tego zakresu została zatwierdzona na kwotę netto 51 419,95 zł,  

wartość brutto wynosi 62 732,34 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych, objętych 

protokołem konieczności przekazanym do tut. Starostwa w dniu 14.04.2008r., polegających 

na: 

1. rozbiórce ogrodzenia zaplecza placu budowy – 5 231, 31 zł brutto, 

2. rozbiciu elementów żelbetowych wielkogabarytowych pozostałych na zapleczu,  

na elementy mniejsze do skruszenia i wywiezienie ich na teren bazy PZD  – 14  987,81 zł 

brutto, 

3. makroniwelacji terenu zaplecza, przemieszczanie mas ziemi i mechaniczne plantowanie 

na terenie o powierzchni 10 554, 25 m
2
 zgodnie z załącznikiem graficznym   

–  42 513, 22 zł brutto. 

Płatne w ramach środków niewygasających budżetu państwa roku 2007.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. kosztów kształcenia w szkołach placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, która stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. kosztów kształcenia w szkołach 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

oraz postanowił o jej przekazaniu na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, który 

poinformował, iż w terminie od 05.05.2008r. do 31.08.2008r. pracownicy jednostki pracować 

będą w godzinach od 6.30 do 14.30. Jak argumentuje Dyrektor PZD praca w w/w godzinach 

pozwoli ograniczyć prowadzenie robót drogowych podczas największego nasilenia ruchu 

drogowego oraz w wysokich temperaturach występujących w godzinach popołudniowych  

w okresie letnim.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Dyrektora PZD w Raciborzu 

informujące o zmienionych godzinach pracy jednostki.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził swoje poparcie dla projektu Ku pełni zdrowia  

– kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach, w związku 

z planowanym przystąpieniem gminy Kuźnia Raciborska do procedury konkursowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Zdrowie  

i rekreacja, Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego. Poprzez realizację prac 

dostosowawczych projekt stwarza szansę poprawy funkcjonowania placówek lecznictwa 

otwartego na tym terenie poprzez poprawę warunków świadczenia usług medycznych  

dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Realizacja projektu dostosuje stan techniczny dwóch 

placówek w gminie Kuźnia Raciborska do wymagań formalno – prawnych. 

 

Ad. 5 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/171/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie określenia 
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zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2008. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 22 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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/172/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/173/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 24 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 
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kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/178/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 25 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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r.: 

a) Nr XVIII/162/2008 - w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

b) Nr XVIII/163/2008 - w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2, 

c) Nr XVIII/164/2008 - w sprawie rozwiązania  Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

d) Nr XVIII /165 / 2008 - w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2, 

e) Nr XVIII /166/2008 - w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

f) Nr XVIII/167/2008 - w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

g) Nr XVIII/168/2008 - w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 

w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19,  

h) Nr XVIII/169/2008 - w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

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

i) Nr XVIII/170/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie współfinansowania dokształcania 
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uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 26 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 15.04.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.04.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

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

dot. zmian budżetu PFOŚiGW. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok oraz udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę  

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez 

pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia „Programu 

pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015”.  

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia.  

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia kalendarium 

prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia kalendarium prac 

budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 
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16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. informacji Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu na temat pierwszej pracy i zwiększenia miejsc  

w przedszkolach we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz. 

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. udzielenie informacji  

o rozstrzygnięciu przetargu na zakończenie prac bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 

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

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

20. Informacja nt. kosztów kształcenia w szkołach placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

21. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z dnia 14.04.2008r. 

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/171/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2008. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/172/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego 

podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego 

przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/173/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

25. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/178/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

26. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r.: 

a) Nr XVIII/162/2008 - w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

b) Nr XVIII/163/2008 - w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2, 

c) Nr XVIII/164/2008 - w sprawie rozwiązania  Specjalnego Ośrodka Szkolno  

– Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

d) Nr XVIII /165 / 2008 - w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2, 

e) Nr XVIII /166/2008 - w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

f) Nr XVIII/167/2008 - w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

g) Nr XVIII/168/2008 - w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 

w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19,  

h) Nr XVIII/169/2008 - w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

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

i) Nr XVIII/170/2008 - 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. 


