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PROTOKÓŁ  NR 71/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 maja 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. Wizja na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.04.2008r.  

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 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał wizji na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, gdzie sprawdzono postęp robót budowlanych związanych z modernizacją sali  

gimnastycznej wraz z zapleczem. Ponadto Zarząd udał się na wizję na teren planowanej 

budowy hali namiotowo – sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.   
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/189/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15.04.2008r. dotyczącej dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Uchwałą Nr 68/189/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 15.04.2008r. dokonano przesunięć w grupach paragrafów po stronie dochodów,  

co pozostaje w kompetencji Rady Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym istnieje 

konieczność uchylenia załącznika nr 1, a co za tym idzie zmiany załącznika nr 5  

do przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/189/08 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.04.2008r. dotyczącej dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2008 rok.  

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania 

pozbawienia dróg (ulic) Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii „drogi 

powiatowej”. 

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

Starosta przekazał, iż pismem nr Dr.-0718/68/2008 z dnia 14.04.2008r. Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego wystąpił o wydanie opinii w sprawie pozbawienia, wskazanych 

w załączonym wykazie, dróg powiatowych pozamiejskich oraz dróg (ulic) powiatowych  

na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle, kategorii „drogi powiatowej”. Przedmiotowe drogi 

znajdują się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego   

i nie stykają się bezpośrednio z układem komunikacyjnym dróg na terenie Powiatu 
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Raciborskiego. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

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

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. wynajęcia pomieszczeń w budynku byłego szpitala (Racibórz ul. Bema 5) na rzecz 

Zakładu Remontowo – Budowlano – Usługowo – Handlowego „INSTBUD” sp. z o. o.  

w Raciborzu na okres 3 miesięcy. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń o łącznej 

powierzchni użytkowej 39,8m
2
 w budynku byłego szpitala (Racibórz ul. Bema 5) na rzecz 

Zakładu Remontowo – Budowlano – Usługowo – Handlowego „INSTBUD” sp. z o. o.  

w Raciborzu na okres 3 miesięcy. Czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń zostanie ustalony 

zgodnie z obowiązującą Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego. W postanowieniach 

umowy najemca zostanie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużycie energii elektrycznej, 

przy średniej cenie energii elektrycznej wynoszącej 0,36 zł za kWh. Ponadto w umowie 

zostanie ustalona w formie ryczałtu odpłatność za zużytą wodę i ścieki (bez instalowania 

dodatkowych podliczników).  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością do określenia  

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja  

o przeprowadzonych auditach wewnętrznych oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

o przeprowadzonych auditach wewnętrznych oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. Mając na uwadze wnioski zgłoszone podczas auditu przeprowadzonego 

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w dniu 19.03.2008r. Zarząd polecił 

Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikowi Referatu 
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Gospodarki Nieruchomościami oraz Koordynatorowi Biura Obsługi Prawnej przygotować 

zmianę Instrukcji postępowania Nr 20/OR/07 w sprawie windykacji świadczeń pieniężnych, 

należnych Powiatowi Raciborskiemu i Skarbowi Państwa. Zmiana Instrukcji powinna m.in. 

określać, iż Wydział Finansowy w przypadku nieuregulowania płatności przekazuje pismem 

przewodnim dokumentację bezpośrednio Radcy Prawnemu (kopia pisma do komórki 

merytorycznej). W powyższej sprawie zostanie wystosowana karta działań zapobiegawczych.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia  

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – comiesięczna informacja  

o przeprowadzonych pracach związanych ze ścinką poboczy dróg powiatowych  

i wojewódzkich w 2008r.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o przeprowadzonych pracach związanych 

ze ścinką poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich w kwietniu 2008r. Ponadto postanowił,  

iż dokona wizji w terenie w dniu 10.06.2008r.  

 

Starosta przedstawił wnioski zgłoszone na XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.04.2008r., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 4. Odnośnie wniosku nr 1 polecił w/w Kierownikowi 

ustalić z radcą prawnym czy przedłożenie Komisji Rewizyjnej umów najmu, dzierżawy, 

użyczenia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących 

własnością Powiatu Raciborskiego nie będzie naruszało zapisów ustawy z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi  

na wnioski nr 3 i nr 5 oraz na wniosek nr 2 - wspólnie z Kierownikiem Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 20.05.2008r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z planem kontroli, w maju b.r. zaplanowano kontrolę 

„Wykonania wniosków podjętych podczas III kadencji Rady Powiatu”.  

Informacja w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 12 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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/181/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie przyjęcia 

rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok  

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

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

 

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 06.05.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.05.2008r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 68/189/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.04.2008r. dotyczącej dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/189/08 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.04.2008r. dotyczącej dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008 rok.  

5. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania pozbawienia 

dróg (ulic) Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii „drogi powiatowej”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

7. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia pomieszczeń 

w budynku byłego szpitala (Racibórz ul. Bema 5) na rzecz Zakładu Remontowo  

– Budowlano – Usługowo – Handlowego „INSTBUD” sp. z o. o. w Raciborzu na okres  

3 miesięcy. 

8. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – informacja  

o przeprowadzonych auditach wewnętrznych oraz podjętych działaniach korygujących  

i zapobiegawczych. 

9. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – comiesięczna informacja  

o przeprowadzonych pracach związanych ze ścinką poboczy dróg powiatowych  

i wojewódzkich w 2008r.  

10. Wnioski zgłoszone na XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.04.2008r. (pismo 

nr BR. 0045-/-8 z dnia 30.04.3008r.).  

11. Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

(pismo nr BR. 0051-7/27/08 z dnia 06.05.2008r.). 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 
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13. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/181/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie przyjęcia 

rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok  

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


