
PROTOKÓŁ  NR 72/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 13 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. Karty działań zapobiegawczych. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  71/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 06.05.2008r. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2008r.  do  31.03.2008r.,  opis  sytuacji  finansowej,  zestawienie  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  marca  2008r.  oraz  informacje 

przedstawiające  przychody  poszczególnych  oddziałów  i  poradni,  stopień  realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Plany naborowe na  rok szkolny 2008/2009 dla  szkół,  których  organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

7. Sprawy bieżące.

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego Norbert Mika. 
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Ad. 1

Wicestarosta Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury 

i  Sportu  do określenia realizacji  zalecenia  z  posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

– karty działań zapobiegawczych nr 2/08 z dnia 12.03.2008r. 

Jak  poinformował  Wicestarosta,  zgodnie  z  zaleceniami  ujętymi  w  karcie  działań 

zapobiegawczych nr  2/08 z  dnia  12.03.2008r.,  zobowiązano dyrektorów szkół  i  placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do:

1. zamieszczenia ogłoszeń o wakatach w szkołach (placówkach oświatowych) na witrynach 

internetowych szkół (placówek oświatowych) w terminie do 09.05.2008r.,

2. aktywnego uczestnictwa i udzielania informacji o ewentualnych ofertach pracy podczas 

trwania IV Targów Pracy dla Nauczycieli w dniu 12.06.2008r. 

Dyrektorzy szkół i placówek wywiązali  się z nałożonego obowiązku. Dyrektorzy:  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  w Raciborzu  oraz  Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  

w  Raciborzu  nie  zamieścili  ogłoszeń  o wakatach  z  powodu  braku  witryn  internetowych. 

Natomiast Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu nie zamieścił informacji 

o wakatach na stronie internetowej z powodu trwającej przebudowy witryny. Dyrektor CKU 

zapewnił,  iż  w zakresie zwiększenia dostępności  ofert  pracy dla nauczycieli,  od września 

2007r. prowadzona jest regularna współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu  

a ogłoszenia o wakatach umieszczane są także w gablocie informacyjnej w budynku CKU.

Ponadto, kierując się planem działania karty działań zapobiegawczych, kompletną informację 

o wakatach umieszczono na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego w dziale „Edukacja” 

pod  nazwą:  „Edukacyjna  Giełda  Pracy”.  Jak  dodał  Wicestarosta  obecnie  trwają 

przygotowania związane z organizacją IV Targów Pracy dla Nauczycieli.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu Powiatu  Raciborskiego  –  karty  działań  zapobiegawczych  nr  2/08  

z dnia 12.03.2008r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

o realizacji karty działań zapobiegawczych nr 2/08 z dnia 12.03.2008r. 

Starosta  przedstawił  kartę  działań  zapobiegawczych  nr  4/08  z  dnia  08.05.2008r.,  

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Starosta  przypomniał,  iż  w  trakcie  posiedzenia  Zarządu  w  dniu  29.04.2008r.  omówiono 

wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na w/w posiedzeniu  polecono, 

aby Główny Specjalista ds.  zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym i  Spraw 

Obywatelskich  poinformowała  Pana  Gabriela  Kuczerę,  z  chwilą  objęcia  stanowiska 

Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  o  zaleceniach  z  problemowej  kontroli 

gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  od  11.03.2008r.  do  18.03.2008r.  

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. 

Starosta  zaprezentował  kartę  działań  zapobiegawczych  nr  5/08  z  dnia  08.05.2008r.,  

która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż podczas posiedzenia Zarządu w dniu 06.05.2008r. poruszono kwestię 

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

należnych Powiatowi Raciborskiemu i Skarbowi Państwa, zgodnie z wnioskami zgłoszonymi 

podczas  auditu  przeprowadzonego  w  Referacie  Gospodarki  Nieruchomościami  

w  dniu  19.03.2008r.  Kartę  działań  zapobiegawczych  wystosowano  do:  Pełnomocnika  

ds.  Zarządzania  Jakością,  Skarbnika  Powiatu,  Kierownika  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Koordynatora Biura Obsługi Prawnej. Zarząd polecił,  aby nadzór  

nad zmianą w/w Instrukcji sprawowała Skarbnik Powiatu. 

Ad. 2

Protokół  Nr  71/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  06.05.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2008r. do 31.03.2008r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2008r. oraz informacje przedstawiające 

przychody poszczególnych  oddziałów i  poradni,  stopień  realizacji  zawartych  kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Szczegółowych  wyjaśnień  w  sprawie  rachunku  zysków  i  strat  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu za okres od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. udzielili:  Dyrektor Ryszard Rudnik 

oraz Główny Księgowy Stanisław Mucha. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec marca b.r. Zakład 

poniósł  stratę  w  wysokości  1 913 317,90 zł.  Strata  za  analogiczny okres  2007r.  wynosiła 

2 504 419,27 zł.  Jeżeli  uwzględnić amortyzację  w wysokości 1 297 282,87 zł,  to  po trzech 

miesiącach  Zakład  zanotował  niedobór finansowy  w  wysokości  437 342,24  zł.  

Jest to niedobór o 194 911,30 zł niższy od niedoboru w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

wynoszącego  632 253,54 zł.  W okresie  pierwszego  kwartału  b.r.  zobowiązania  ogółem,  

w  stosunku  do  zobowiązań  na  dzień  31.12.2007r.,  wzrosły o  kwotę  917 749,00 zł 

i  na  dzień  31.03.2008r.  wynosiły  11 800 977,00 zł.  Zobowiązania  wymagalne  wzrosły  

o  kwotę  287 028,00 zł,  głównie  w  pozycji  „zobowiązania  z  tytułu  dostaw,  robót  i  usług 

- pozostałe”. Zobowiązania niewymagalne wzrosły o kwotę 630 722,00 zł, głównie w pozycji 

„rezerwy” oraz „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  nt.  rachunku  zysków i  strat  za  okres  

od 01.01.2008r. do 31.03.2008r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2008r. oraz informacje przedstawiające przychody 

poszczególnych  oddziałów  i  poradni,  stopień  realizacji  zawartych  kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.

Ad. 4 

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r., który stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

Mając  na  uwadze,  że  dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Raciborskiego  

oraz  kierownicy  komórek  organizacyjnych  tut.  Starostwa  składają  dodatkowe  wnioski  

o  dokonanie  zmian  w budżecie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  przyjęcie  

w/w projektu uchwały nastąpi w trakcie posiedzenia w dniu 23.05.2008r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.
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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 zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania 

pn.:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia  Praktycznego  znajdujących  się  w  Raciborzu  przy  ulicy  Zamkowej  1”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  mających  siedzibę  na  terenie 

powiatu raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  

i  specjalnych mających siedzibę  na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia 

szczegółowych  zasad  określających  wymiar  obowiązkowych  godzin  zajęć  dydaktycznych, 

wychowawczych  i  opiekuńczych  przez  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska 

kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

Wicestarosta poinformował, iż na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, Rada 

Powiatu  może  obniżyć  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dyrektorowi, 

wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze, w zależności 

od  wielkości,  typu  szkoły  oraz  warunków  pracy.  W związku  z  utworzeniem  z  dniem  

01.09.2008r.  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach,  zachodzi  konieczność 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora 

oraz kierownika internatu tejże placówki.

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  szczegółowych  zasad  określających  wymiar 

obowiązkowych  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  przez 
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nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  szkół  i  placówek  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  woli  współdziałania  Powiatu  Raciborskiego  z  innymi  jednostkami 

samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą  „Wdrażanie 

usprawnień  w  zarządzaniu  jednostką  samorządu  terytorialnego”,  sporządzenia  i  złożenia 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania 

dofinansowania.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 woli  współdziałania Powiatu Raciborskiego z  innymi 

jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą 

„Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia  

i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku 

otrzymania  dofinansowania  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Ad. 5 

Starosta  przedstawił  materiał  pt.  „Plany  naborowe  na  rok  szkolny  2008/2009  dla  szkół, 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski”. 

W/w materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Plany naborowe na rok 

szkolny  2008/2009  dla  szkół,  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.
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Ad. 6

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 13 do protokołu.

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

0  głosów wstrzymujących  się  –  podjął  uchwałę  w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.  

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

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009).

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w projektu uchwały powróci 

na jednym z posiedzeń w czerwcu b.r. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  upoważnienia 

Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  do  podejmowania 

wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i  rozliczeniem  projektu 

„Piknik z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

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

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o udzielenie mu pełnomocnictwa, w formie uchwały Zarządu Powiatu, 

do  podejmowania  wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  

i  rozliczeniem  projektu  „Piknik  z  okazji  obchodów  Dnia  Rodzicielstwa  Zastępczego”,  

na realizację którego Centrum otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł z  Fundacji 

Ernst&Young w ramach konkursu grantowego „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”.

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  upoważnienia  do  podejmowania 
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wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i  rozliczeniem  projektu 

„Piknik z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 7

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta  Miasta  Racibórz  (nr  IU.VIII.7321-6/9/08)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  w  jednostkach 

strukturalnych „Płonia, Śródmieście, Ostróg” w Raciborzu.

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

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie w całości projekt zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Płonia, 

Śródmieście  i  Ostróg  w  Raciborzu  przedłożony  przez  Prezydenta  Miasta  Racibórz  

w dniu 23.04.2008r. w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

postanowienie. Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

dot. wniosku Prezydenta Miasta Racibórz (nr IU.VIII.7321-6/11/08) o uzgodnienie projektu 

zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego 

przy Placu Długosza w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie w całości projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu Długosza  

w jednostce  strukturalnej  Śródmieście  w Raciborzu  przedłożony przez  Prezydenta  Miasta 

Racibórz w dniu 23.04.2008r. w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując postanowienie. Kserokopia postanowienia stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku 

Prezydenta  Miasta  Racibórz  (nr  IU.VIII.7321-6/10/08)  o  uzgodnienie  projektu  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego u zbiegu 

ulic Bema – Staszica – Opawskiej w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących się – uzgodnił pozytywnie z uwagami projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego dla  terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic  Bema  

– Staszica – Opawskiej  w jednostce strukturalnej  Śródmieście w Raciborzu, przedłożony  

przez Prezydenta Miasta Racibórz w dniu 23.04.2008r.  w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi  powiatu  pod  warunkiem  doprecyzowania  zapisów  w  projekcie  

w § 3 ustęp 5 i 7,  tj.:

1. w § 3 ustęp 5 po słowach „zachowanie budynku byłego Szpitala Rejonowego” dopisać 

– w części, wg uzgodnień Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2. w  §  3  ustęp  7  „wymóg  zachowania  starodrzewu”  –  zdefiniować  „starodrzew”  

i określić jego stan ilościowy,

podejmując  stosowne  postanowienie.  Kserokopia  postanowienia  stanowi  załącznik  nr  23  

do protokołu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  robót 

dodatkowych związanych z dokończeniem tunelu komunikacyjnego budowy Szpital Miejski 

w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  spisany  w  dniu  03.04.2008r.  protokół 

konieczności  robót dodatkowych (nie  objętych dokumentacją  projektowo – kosztorysową) 

związanych  z  dokończeniem  tunelu  komunikacyjnego  budowy  Szpital  Miejski  

w Raciborzu na kwotę 20 400,68zł brutto. 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia 

fragmentu komina znajdującego się na posesji byłego Szpitala (Racibórz ul. Bema 5) na rzecz 

Operatora sieci PLAY – firmy P4 sp. z o. o. w Warszawie.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  pismem z dnia 24.04.2008r.  (doręczonym w dniu 29.04.2008r.) 

pełnomocnik Pan Jacek Kowrygo (działający w imieniu P4 sp. zo.o. w Warszawie) wniósł  

o  wynajęcie  fragmentu  komina  znajdującego  się  na  posesji  byłego  szpitala  (Racibórz  

ul.  Bema  5)  oraz  niewielkiego  fragmentu  gruntu  u  podnóża  komina.  Na  kominie 

zainstalowane zostałyby anteny sektorowe, natomiast u jego podnóża urządzenia sterujące.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  odmówił  wynajęcia  części  komina  oraz  niewielkiego 

fragmentu  gruntu  u jego podnóża znajdującego  się  na posesji  byłego Szpitala  (Racibórz  

ul.  Bema)  na  rzecz  Operatora  sieci  PLAY –  firmy P4  sp.  z  o.  o.  w Warszawie,  mając  

na uwadze,  że posesja,  na której  znajduje  się komin została przeznaczona do sprzedaży,  

a planowana lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją długoterminową. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany 

przedmiotu umowy najmu z dnia 01.09.2005r., zawartej z Panem Januszem Tytko.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  Pan  Janusz  Tytko,  prowadzący  Agencję  Ubezpieczeniową  jest 

najemcą  lokalu  użytkowego,  mieszczącego  się  w  budynku  położonym  w  Raciborzu  

przy pl. Okrzei 4a. Umowa ta została nawiązana na czas określony (3 lata) - obowiązuje do 

dnia  01.09.2008r.  W  związku  z  remontem  w/w  budynku  najemca  musi  opuścić 

dotychczasowy  lokal  użytkowy.  Pismem  z  dnia  30.04.2008r.  najemca  poprosił  

o przydzielenie pomieszczenia zastępczego w miejsce  dotychczasowego lokalu,  na okres  

do wygaśnięcia umowy, tj. do 01.09.2008r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby Pan Janusz Tytko, prowadzący Agencję 

Ubezpieczeniową,  do końca trwania umowy najmu korzystał  zastępczo z  fragmentu holu, 

mieszczącego  się  w  budynku  przy  pl.  Okrzei  4,  o  powierzchni  użytkowej  ok.  6  m2.  

W  związku  z  powyższym  Zarząd  polecił,  aby  Referat  Gospodarki  Nieruchomościami 

przygotował aneks do dotychczasowej umowy najmu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  zwiększenia  budżetów  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  i  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  w  ubiegłym  roku  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu i  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu zostały wytypowane  

do  otrzymania  pracowni  komputerowych  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  w  ramach 

projektu  „Pracownie  komputerowe dla  szkół  w 2007r.”.  Nauczyciele  z  w/w szkół  zostali 

przeszkoleni  w  ramach  projektu  ze  środków przeznaczonych  na  wspieranie  doskonalenia 

zawodowego  nauczycieli  będących  w  dyspozycji  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu. 

Zgodnie z deklaracjami przystąpienia do w/w projektu złożonymi przez Dyrektorów szkół 

zobowiązali się oni do przygotowania pomieszczeń na pracownię komputerową z wykonaną 
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instalacją  elektryczną.  Jednakże  nie  dopełnili  tego  obowiązku,  zwracając  się  do  organu 

prowadzącego  o  środki  na  wykonanie  tejże  instalacji.  Dyrektor  ZSO  1  w  przedłożonym 

piśmie wnioskuje o kwotę 7 000 zł na wykonanie instalacji  elektrycznej w 2 pracowniach 

komputerowych  (Zespół  otrzymał  1  pracownię  na  potrzeby  Gimnazjum  z  Oddziałami 

Dwujęzycznymi  i  1  na  Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych).  Natomiast  Dyrektor  

ZSO 2 prosi o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 3 000 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  Dyrektorzy:  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

sfinansowali  wykonanie  instalacji  elektrycznej  w  pracowniach  komputerowych  w ramach 

środków będących w ich dyspozycji. Pod koniec roku Zarząd rozważy zwiększenie budżetów 

w/w szkół. 

Skarbnik  Powiatu  omówiła  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  określenia 

skutków finansowych wynikających z wdrożenia podwyżki płac dla nauczycieli. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Referat Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa zwrócił 

się  do  placówek  oświatowych  z  prośbą  o  podanie  informacji  nt.  brakujących  środków, 

wynikających  z  podwyżki  płac  dla  nauczycieli.  Po  otrzymaniu  w/w  informacji,  Wydział 

Finansowy  dokonał  podsumowania  brakujących  środków  w  placówkach  oświatowych.  

Na  podstawie  algorytmu  na  2008r.  obliczono  także  wysokość  brakujących  środków  

w niepublicznych placówkach oświatowych. Skutki podwyżki dla nauczycieli w placówkach 

publicznych  to  kwota  1.663.243 zł,  dotacje  dla  placówek niepublicznych  to  315.056 zł,  

co łącznie stanowi kwotę 1.978.299 zł. Do podziału pozostaje kwota 179.822 zł.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  po  ustaleniu  podwyżek  dla  pracowników 

administracji i obsługi, określi ostateczne kwoty, o jakie należy zwiększyć budżety placówek 

oświatowych.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot. ubezpieczenia majątku powiatu raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął rekomendowaną przez brokera ubezpieczeniowego  

–  firmę  Maximus  Broker  –  ofertę  Towarzystwa  Ubezpieczeniowego  Concordia  

na  ubezpieczenie  majątku  trzech  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Raciborskiego: 

Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  
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oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Polecił Kierownikowi 

Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dopełnić formalności związane z podpisaniem 

umowy. 

Ad. 8

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 XIX/182/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia 

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

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 30 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  XIX/183/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.04.2008r.  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.

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 31 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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały  Nr  XIX/185/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.04.2008r.  w  sprawie 

nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.
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Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację.

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 32 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 XIX/188/2008 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  29.04.2008r.  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 33 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 13.05.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.05.2008r. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – karty działań zapobiegawczych nr 2/08 

z dnia 12.03.2008r. 

4. Karta działań zapobiegawczych nr 4/08 z dnia 08.05.2008r. 

5. Karta działań zapobiegawczych nr 5/08 z dnia 08.05.2008r. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2008r.  do  31.03.2008r.,  opis  sytuacji  finansowej,  zestawienie  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  marca  2008r.  oraz  informacje 

przedstawiające  przychody  poszczególnych  oddziałów  i  poradni,  stopień  realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  

przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się 

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół  ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  mających  siedzibę  na  terenie  powiatu 

raciborskiego.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających wymiar  obowiązkowych godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  

i  opiekuńczych  przez  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  szkół  

i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli współdziałania 

Powiatu  Raciborskiego  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie 

przygotowania  projektu  pod  nazwą  „Wdrażanie  usprawnień  w  zarządzaniu  jednostką 

samorządu  terytorialnego”,  sporządzenia  i  złożenia  wniosku  o  jego  dofinansowanie  

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.
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12. Materiał  pt.  „Plany  naborowe  na  rok  szkolny  2008/2009  dla  szkół,  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski”. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

15. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  przekazania  kierownikom 

jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których 

realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009).

16. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  upoważnienia  Dyrektora 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  do  podejmowania  wszelkich 

czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i  rozliczeniem projektu  „Piknik  

z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu upoważnienia do podejmowania 

wszelkich czynności  związanych z  przygotowaniem, realizacją  i  rozliczeniem projektu 

„Piknik z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

18. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-6/9/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  w  jednostkach  strukturalnych  „Płonia, 

Śródmieście, Ostróg” w Raciborzu.

19. Kserokopia postanowienia nr SA 0718A/III/23/3/08 z dnia 13.05.2008r. 

20. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-6/11/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  przy  Placu  Długosza  

w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

21. Kserokopia postanowienia nr SA 0718A/III/26/3/08 z dnia 13.05.2008r. 

22. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz (nr IU.VIII.7321-6/10/08) o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  u  zbiegu  ulic  Bema  

– Staszica – Opawskiej w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.
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23. Kserokopia postanowienia nr SA 0718A/III/27/3/08 z dnia 13.05.2008r. 

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

z dokończeniem tunelu komunikacyjnego budowy Szpital Miejski w Raciborzu.

25. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  wynajęcia  fragmentu 

komina  znajdującego  się  na  posesji  byłego  Szpitala  (Racibórz  ul.  Bema  5)  na  rzecz 

Operatora sieci PLAY – firmy P4 sp. z o. o. w Warszawie.

26. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  zmiany  przedmiotu 

umowy najmu z dnia 01.09.2005r., zawartej z Panem Januszem Tytko.

27. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zwiększenia  budżetów 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  i  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu.

28. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  określenia  skutków  finansowych 

wynikających z wdrożenia podwyżki płac dla nauczycieli. 

29. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  ubezpieczenia 

majątku powiatu raciborskiego.

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XIX/182/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.04.2008r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  „Programu  pomocy  dziecku  i  rodzinie  Powiatu  Raciborskiego  

na lata 2008 – 2015”.

31. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XIX/183/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. 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.

32. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XIX/185/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r.  

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

Nr XIX/188/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.04.2008r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego.
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