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PROTOKÓŁ  NR 74/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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. Przyjęcie Protokołu Nr 73/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.05.2008r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 73/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.05.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 
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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 5 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Ad. 3 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. propozycji podziału 

dodatkowej subwencji oświatowej, która wpłynęła do budżetu w kwocie 2.158.121 zł. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, 

w związku z tym, że zaplanowane dotacje są niewystarczające. Kwoty zwiększenia to:  

12.142 zł dla Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”, 105.728 zł  

dla Towarzystwa Edukacji Bankowej, 21.688 zł dla Prywatnego Liceum Profilowanego  

dla Dorosłych.  

W tym miejscu Wicestarosta powrócił do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu, 

podczas którego pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń  

dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. W związku z powyższym na podwyżkę 

wynagrodzeń należy zabezpieczyć  dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 70.000 zł. 

Starosta dodał, iż w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. przyjęto, iż różnica między 

dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.363.172 zł, deficyt ten zostanie pokryty  

z kredytu. Ponadto określono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego, w tym nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Bema 5 (były Szpital) w kwocie ok. 7.200.000zł. Mając na uwadze fakt,  

iż prawdopodobnie nie dojdzie do sprzedaży w/w nieruchomości w 2008r. należy 

przygotować procedurę zmierzającą do zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby stosowne dokumenty przygotowała Skarbnik 

Powiatu.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacji załączonych do karty. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu umieścić w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacje dotyczące:  

1. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

2. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

3. wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

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

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 30.04.2008r. w Wydziale Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach został złożony wniosek Powiatu 

Raciborskiego o przyznanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej  

na realizację Projektu pn. „Powalczmy o uśmiech dziecka! – program wspierania dziecka  

i rodziny na terenie powiatu raciborskiego”. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 

Wojewodę Śląskiego i skierowany do MPiPS. Ponieważ Projekt zakłada realizację części 

zadań przez organizację pozarządową od miesiąca lipca b.r. Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych proponuje, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie stosownego 

konkursu w trybie art. 25 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Proponuje 

również, aby ze względu na koszty w lokalnej prasie opublikować tylko ogłoszenie  

o konkursie, a ogłoszenie i zasady prowadzenia konkursu umieścić w BIP tut. Starostwa,  

tak jak to było uczynione w przypadku innych tegorocznych konkursów. Jak podkreślił 

Wicestarosta projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania przez Powiat Raciborski 

dotacji celowej z MPiPS.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – część projektu  

pn. „Powalczmy o uśmiech dziecka! – program wspierania dziecka i rodziny na terenie 

powiatu raciborskiego”. Ponadto ze względu na koszty, Zarząd przychylił się do propozycji 
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Kierownika Referatu Spraw Społecznych, aby w Nowinach Raciborskich w dniu 03.06.2008r. 

opublikować tylko ogłoszenie o konkursie, natomiast na stronie internetowej Starostwa  

ukaże się ogłoszenie oraz zasady przeprowadzenia konkursu.  

 

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

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż w wyniku dokonanych uzgodnień z Inwestorem Zastępczym  

(RPI Racibórz) dotyczących głównie zmiany technologii wykonywania trawników  

na budowie Szpitala Miejskiego w Raciborzu, Referat Inwestycji i Remontów tut. Starostwa 

dokonał niezbędnych przeliczeń. W związku z powyższym zmieniły się nakłady finansowe  

na wykonanie poszczególnych zakresów robót dodatkowych związanych  

z zagospodarowaniem terenu. 

Zakres robót dodatkowych  związanych z zagospodarowaniem terenu to: 

1. niwelacja terenu przy składzie opału (kotłowni)     – 33 457,28 zł brutto, 

2. uporządkowanie skarpy w rejonie bramy wjazdowej     – 19 691,10 zł brutto, 

3. zabudowa hydrantu i zakończenie wodociągu (połączenie sieci  

wodociągowej Ø 90mm z Ø110mm)                               – 19 571,24 zł brutto, 

4. obsianie terenu trawą                  – 90 676,58 zł  brutto, 

5. niwelacja terenu przy istniejącym ogrodzeniu               – 25 834,72 zł brutto, 

6. przebudowa ogrodzenia wzdłuż nowej drogi  

(podniesienie ogrodzenia)                                                – 41 458,38 zł brutto. 

 

Zakres robót dodatkowych związanych z demontażem linii napowietrznej polega  

na demontażu linii napowietrznej oraz słupów żelbetowych zasilania tymczasowego budowy  

(27 708,47 zł brutto). 

W zakresie zagospodarowania terenu wartość tego zakresu wynosi netto 189 089,60 zł  

- wartość brutto wynosi 230 689,30 zł, natomiast w zakresie demontażu linii napowietrznej 

wartość wynosi netto 22 711,86 zł – wartość brutto wynosi 27 708, 47 zł. Łączna kwota robót 

dodatkowych związanych z powyższymi protokołami dodatkowymi wynosi brutto  

258 397,77 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował wykonanie robót dodatkowych związanych  

z zagospodarowaniem terenu oraz demontażem linii napowietrznej tymczasowego zasilania 

placu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu na kwotę brutto 258 397,77 zł. Ponadto 
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zobowiązał Inwestora Zastępczego do zweryfikowania wykonanych robót poprzez 

sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego wykonawcy.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych oraz Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – przygotowanie wykazu zadań publicznych finansowanych w ramach 

otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Powiat Raciborski w latach 2005 – 2008. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty powróci na jednym  

z kolejnych posiedzeń.  

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, iż od 01.05.2008r. weszły w życie zapisy 

ustawy o podpisie elektronicznym, które nakładają na organy administracji publicznej 

obowiązek umożliwienia składania wniosków w formie elektronicznej. Starostwo Powiatowe  

w Raciborzu na swojej stronie internetowej uruchomiło Elektroniczny Urząd Podawczy 

(EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek 

komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej  

do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci 

teleinformatycznej”. W celu złożenia dokumentu elektronicznego petenci winni wypełnić 

dostępny na stronie Starostwa formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym 

wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego 

wystawcę. 

Jak dodała Sekretarz Powiatu również tut. Starostwo zamówi bezpieczny podpis 

elektroniczny dla ścisłego kierownictwa, a także dla pracowników Wydziału Finansowego, 

którzy od lipca b.r. będą przesyłać w wersji elektronicznej dokumenty do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

 

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: 
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2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.05.2008r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.   

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.   

7. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. propozycji podziału dodatkowej 

subwencji oświatowej, która wpłynęła do budżetu w kwocie 2.158.121 zł. 

8. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. umieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacji załączonych do karty. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

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

z zagospodarowaniem terenu budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu.  

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych oraz Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

– przygotowanie wykazu zadań publicznych finansowanych w ramach otwartych 

konkursów ofert, ogłoszonych przez Powiat Raciborski w latach 2005 – 2008. 

 


