
PROTOKÓŁ  NR 75/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 3 czerwca 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:
I część 

1. Karty działań zapobiegawczych. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  74/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 27.05.2008r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część 

Ad. 1

Wicestarosta  powrócił  do  ustaleń  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  podczas

którego  omawiano  kartę  działań  zapobiegawczych  nr  3/08  z  dnia  16.04.2008r.  

dot. pozyskania środków na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie

Powiatu  Raciborskiego  dla  dzieci  kobiet  bezrobotnych,  które  powracają  na  rynek  pracy.

Zgodnie  z  ustaleniami  Dyrektor  PUP  w  Raciborzu  w  terminie  do  30.05.2008r.  

miał  przedstawić  informację  o  podjętych  działaniach  w  w/w  zakresie.  Niestety  do  dnia

dzisiejszego Marszałek Województwa Śląskiego nie ogłosił konkursu na programy z działania

1



9.1.1  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  wychowania  przedszkolnego.  W  związku  

z powyższym datę wykonania działania zapobiegawczego należy przesunąć na 31.08.2008r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  przesunięcie  terminu  wykonania  działania

zapobiegawczego  dot.  pozyskania  środków  na  zwiększenie  miejsc  w  przedszkolach

zlokalizowanych  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  dla  dzieci  kobiet  bezrobotnych,  

które powracają na rynek pracy na 31.08.2008r. 

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

w  której  zobowiązano  Głównego  Specjalistę  ds.  zarządzania  personelem  w  Wydziale

Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do poinformowania Pana Gabriela Kuczerę, z chwilą

objęcia  stanowiska  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Raciborzu,  

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.  Jak  poinformował  Starostwa  w  dniu  30.05.2008r.  w  trakcie  wręczenia

powołania  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Raciborzu  przekazano

wystąpienie pokontrolne z w/w kontroli. Karta działań zapobiegawczych została wykonana

(załącznik nr 3 do protokołu). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował sposób realizacji karty działań zapobiegawczych

nr 4/08 z dnia 08.05.2008r.

Ad. 2 

Protokół  Nr  74/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.05.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z tekstem jednolitym projektu uchwały Rady Powiatu

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

0  głosów wstrzymujących się  –  pozytywnie zaopiniował  tekst  jednolity projektu  uchwały

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
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na  2008r. oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 03.06.2008r.

Starosta przedstawił autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.

W/w autopoprawka 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  autopoprawkę do projektu uchwały

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego

na  2008r.  dotyczących  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jej

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r.

Wicestarosta  omówił  autopoprawki  Zarządu  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  

i  specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego. Autopoprawki polegają  

na tym, iż:

1. zmienia  się  w  załączniku  do  w/w  projektu  uchwały  -  Plan  sieci  publicznych  szkół

ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  stan  na  dzień  01.09.2008r.  na  terenie  Powiatu

Raciborskiego w części a) dla których Powiat Raciborski jest  organem prowadzącym,  

w poz. 5 nazwę Zespołu Szkół Budowlanych na Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł

Różnych (w kolumnie 1),

2. wprowadza się zmianę w załączniku do w/w projektu uchwały - Plan sieci publicznych

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych stan na dzień 01.09.2008r.  na terenie Powiatu

Raciborskiego w części b) dla których Powiat Raciborski nie jest organem prowadzącym,

poprzez dopisanie poz. 15 (w kolumnie 1):

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (kolumna 2)

- Liceum Ogólnokształcące (kolumna 3)

- 47 – 450 Krzyżanowice ul. Łąkowa 12 (kolumna 4)

- Gmina Krzyżanowice (kolumna 5)

W/w autopoprawki stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  się  –  pozytywnie  zaopiniował  w/w  autopoprawki  do  projektu
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uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych szkół

ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  mających  siedzibę  na  terenie  powiatu  raciborskiego  

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

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Podczas  dyskusji  Zarząd  ustalił,  iż  kredyt  zostanie  zaciągnięty  w  kwocie  8.500.000zł,  

z  przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na inwestycje zawarte  w WPI  

na  2008r.  oraz  na  remonty dróg  powiatowych.  Kredyt  będzie  podlegał  spłacie  w latach  

2009 – 2018 z dochodów własnych Powiatu. 

Po poprawkach, projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu

przez Radę Powiatu Raciborskiego zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy

finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego dla  Gminy Kornowac na  realizację  zadania

publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska,

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dokonał zmian w w/w projekcie uchwały oraz dołączonym

projekcie  umowy  poprzez  wykreślenie  słów  mówiących  o  charakterze  ponadlokalnym

Dożynek 2008. 

Po  poprawkach,  w/w  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  zostanie  omówiony  

na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot.  zmiany uchwały nr  XLI/412/2002 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  25.06.2002r.  

w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Zakładu

Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w  Raciborzu  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  umowy  

nr ZS.8020-1/03 z dnia 5.11.2003r. zawartej przez Powiat Raciborski z „Centrum Zdrowia”

spółka  z  o.o.  w  Raciborzu  w  sprawie  wykonywania  zadania  publicznego  z  zakresu

ambulatoryjnej podstawowej i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w ramach powszechnego

ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych wystąpił

do  Dyrektora Szpitala  Rejonowego w Raciborzu  z  prośbą  o podanie  informacji  nt.  czasu

oczekiwania  na przyjęcie  do Poradni  Kardiologicznej  w Szpitalu  i  przedstawienie  opinii  

czy w ocenie Dyrektora pożądanym jest działanie innych poradni kardiologicznych na terenie

Powiatu  Raciborskiego.  Po  uzyskaniu  w/w  informacji,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego

postanowił, iż wystąpi o opinię w sprawie likwidacji Poradni Kardiologicznej w „Centrum

Zdrowia” spółka z o.o. w Raciborzu do Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 4/II/2008 Powiatowej Społecznej

Rady  Do  Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  z  dnia  29.05.2008r.  w  sprawie

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 oraz postanowił o jej przekazaniu,  

do wiadomości radnych, na sesję w dniu 03.06.2008r.

Ad. 4

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na  zakup  nowego  wysięgnika  hydraulicznego  MULAG  do  pojazdu  specjalistycznego

UNIMOG.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zakup  przez  Powiatowy Zarząd  Dróg  

w  Raciborzu  nowego  wysięgnika  hydraulicznego  MULAG  do  pojazdu  specjalistycznego

UNIMOG ze  środków zabezpieczonych w dziale  600 rozdziale  60014 § 6060,  w ramach

zabezpieczonej kwoty 40.000 zł. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot. zwiększenia budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  iż  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu

zwrócił  się  do  Starosty  Raciborskiego  z  prośbą  o  finansowe  uwzględnienie  wykonanej  

przez  sprzątaczki  PUP-u  dodatkowej  pracy  związanej  z  remontem  prowadzonym  

przez  Starostwo  w  budynku  przy  pl. Okrzei  4  oraz  przeniesieniem  Terenowego  Punktu

Paszportowego do części zajmowanej przez PUP. W okresie luty – kwiecień b.r. sprzątaczki

wykonywały  pracę  także  w  soboty.  Ponadto  w  związku  z  przeniesieniem  Punktu

Paszportowego Dyrektor PUP widzi konieczność wzmożenia nadzoru nad pomieszczeniami

biurowymi znajdującymi się w holu budynku, szczególnie w godzinach pracy Starostwa, które

nie pokrywają się z godzinami pracy PUP.

Za w/w prace dodatkowe Dyrektor zaproponował przyznanie:

1. jednorazowej nagrody w wysokości 700,- zł brutto dla każdej sprzątaczki,

2. dodatku  specjalnego  w  wysokości  50,-  zł  brutto  miesięcznie  jednej  sprzątaczce  

za dodatkowy nadzór, począwszy od maja b.r.

Po  uwzględnieniu  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  należnych  od  pracodawcy  daje  

to łączną kwotę 2 200,86 zł.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego stwierdził, iż wypłacanie jakichkolwiek środków

finansowych osobom, które nie są zatrudnione w Starostwie Powiatowym nie jest możliwe  

i prawnie dopuszczalne. Jednak uznając zasadność wynagrodzenia za dodatkową pracę Zarząd

wyraził zgodę, aby przeznaczyć z rezerwy ogólnej środki w wysokości 2.200 zł, zwiększając

budżet  Powiatowego  Urzędu  Pracy.  Umożliwi  to  Dyrektorowi  przyznanie  swoim

pracownikom nagród i dodatku. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego

dot.  wniosków  z  posiedzenia  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  z  dnia

26.05.2008r.

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

Starosta poinformował, iż 26.05.2008r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008, podczas którego:

1. pozytywnie  zaopiniowano  wniosek  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

w sprawie realizacji programu „Siła mocy przeciwko przemocy” w roku 2009,

2. postanowiono  wystąpić  pisemnie  do  Dyrektorów  szkół  z  prośbą  o  „zdiagnozowanie”

zasięgu  przemocy  oraz  zachowań  aspołecznych  w  środowiskach  szkolnych  

oraz pozaszkolnych wśród uczniów klas pierwszych i drugich,
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3. zaproponowano, aby doprowadzić do spotkania z Dyrektorami szkół, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski, celem zapoznania się z pierwotną wersją programu

oraz możliwościami wspólnego zrealizowania oraz finansowania programu w roku 2009,

4. polecono  wystąpić  do  administratorów  obiektów  przeciwpowodziowych  

oraz hydrotechnicznych o pilną interwencję i działania mające na celu usunięcie usterek

wynikających  z  przedłożonych  wniosków  ujętych  w  protokołach  z  przeglądów

przeciwpowodziowych na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż Wicestarosta podczas spotkania z Dyrektorami szkół

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w dniu 05.06.2008r.

zwróci się z prośbą do Dyrektorów o „zdiagnozowanie” zasięgu przemocy oraz zachowań

aspołecznych w środowiskach szkolnych oraz pozaszkolnych wśród uczniów klas pierwszych

i  drugich.  Ponadto  Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego  wystąpił  do  administratorów  obiektów  przeciwpowodziowych  

oraz  hydrotechnicznych o  pilną  interwencję  i  działania  mające  na  celu  usunięcie  usterek

wynikających  z  przedłożonych  wniosków  ujętych  w  protokołach  z  przeglądów

przeciwpowodziowych na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot.  zapoznania  się  z  informacją  o  działaniach  komórek  organizacyjnych  Starostwa

Powiatowego w Raciborzu w 2007r.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  informacji  o  działaniach

komórek organizacyjnych tut. Starostwa w 2007r. powróci na kolejnym posiedzeniu.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  opracowań przekazanych Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Powiatu

Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z wnioskiem z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu  i  Rekreacji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.04.2008r.  zostały  przekazane

następujące  zestawienia  dotyczące  szkół  i placówek  oświatowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski:

- wykaz godzin Dyrektorów szkół i placówek oświatowych wraz z ich pensum,
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- wykaz  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  powyżej  

1,5 etatu,

- wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych poniżej 1 etatu,

- wykaz nauczycieli – emerytów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Dodatkowo  przekazany  został  wykaz  zawierający  liczbę  zatrudnionych  nauczycieli  

oraz liczbę etatów nauczycielskich w szkołach i placówkach oświatowych.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opracowaniami przekazanymi na posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  robót

dodatkowych związanych z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu kuchni budowy

Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

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

Starosta  przekazał,  iż  po  dokonaniu  weryfikacji  robót  dodatkowych  z  dokumentacją,   

z zapisami dziennika budowy, z cenami na rynku i uzasadnieniem Inwestora Zastępczego,

Referat  Inwestycji  i  Remontów  tut.  Starostwa  przedstawił  nakłady  finansowe  możliwe  

do zapłaty w ramach inwestycji dla robót dodatkowych związanych z dociepleniem elewacji 

z uwzględnieniem dachu kuchni budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu:

1. roboty  na  dachu  kuchni  dotyczące  zagruntowania  podłoża,  przycięcia  haków  kotew,

dostawy  i  montażu  wyłazów  dachowych  -  2  szt.,  przemurowania  ścian  ogniowych

maszynowni,  izolacji  szczelin  dylatacyjnych i  zabudowy rury spustowej  na  kwotę    

–    13 239,34 zł brutto,

2. roboty ziemne i elewacyjne, w tym: uformowanie i plantowanie skarpy, rozebranie bloków

betonowych  z  wywozem  gruzu,  demontaż  balustrady,  wykonanie  ścieku  

i  odprowadzenie  wody  do  studzienki,  wykończenie  szachu  piwnicznego,  wykonanie

obróbki  z  blachy  ocynkowanej  pomiędzy  cokołem  i  elewacją,  wykonanie  ścianki  

z luksferów, dostawa i montaż okna oraz drzwi zewnętrznych  na kwotę – 45 587,98  zł

brutto,

3. wykonanie  instalacji  odgromowej  na  budynku kuchni  (bez  instalacji  oświetleniowej)  

na kwotę 14 355,32 zł brutto.

Łączna kwota do zapłaty za zaakceptowane roboty dodatkowe a ujęte w protokołach robót

dodatkowych  wynosi brutto 73 182,64 zł.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego wyraził  zgodę  na  zapłatę  za  roboty dodatkowe związane  

z  dociepleniem  elewacji  z  uwzględnieniem  dachu  kuchni  budowy  Szpitala  Miejskiego  

w  Raciborzu,  objęte  protokołami  konieczności  przekazanymi  do  tut.  Starostwa  

w dniu 13.05.2008 r. (spisanymi w dniu 07.04.2008r. i 28.04.2008r.) za kwotę 73 182,64 zł.

Zobowiązał  Inwestora  Zastępczego  do  zweryfikowania  wykonanych  robót  poprzez

sprawdzenie  i  zatwierdzenie  kosztorysu  powykonawczego  Wykonawcy.  Płatne  w  ramach

środków niewygasających budżetu państwa roku 2007.

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  Nr  74/08  z  posiedzenia

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27.05.2008r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatowi  Spraw  Społecznych  

oraz Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować propozycje tych zadań

publicznych, na które konkursy powinny być ogłaszane: na okres 3 – letni, co roku oraz tych

zadań, których Powiat Raciborski będzie współorganizatorem czy organizatorem. 

Starosta  zapoznał  zebranych z  protokołem z  problemowej  kontroli  gospodarki  finansowej

przeprowadzonej w okresie od 15.04.2008r. do 25.04.2008r. w Zespole Szkół Mechanicznych

w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego. 

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  17  

do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z problemowej kontroli gospodarki

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  15.04.2008r.  do  25.04.2008r.  w Zespole  Szkół

Mechanicznych w Raciborzu oraz zaakceptował  projekt wystąpienia pokontrolnego. 

Ponadto Zarząd Powiatu polecił  Kierownikowi Referatu Kontroli  i  Audytu Wewnętrznego

przygotować pismo adresowane do wszystkich księgowych za  pośrednictwem Dyrektorów

szkół  i  placówek,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  

w  którym  ujęte  będą  informacje  o  najczęściej  pojawiających  się  błędach  z  kontroli  

w  placówkach  oświatowych.  Natomiast  Skarbnik  Powiatu  wystosuje  pismo  

do w/w Dyrektorów przypominające, iż czynności prawne, które mogą powodować powstanie
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zobowiązań  majątkowych,  do  swojej  skuteczności  wymagają  kontrasygnaty  głównych

księgowych. 

Starosta omówił:

1. wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Opieki

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 27.05.2008r., które stanowią

załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 2

przygotował  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych,  a  na  wnioski  od  nr  3  do  nr  4

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 29.05.2008r.,

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

II część 

Ad. 1

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie  wykonawczym budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 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  układzie

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  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 22 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

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 03.06.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r. 

3. Karta działań zapobiegawczych nr 4/08 z dnia 08.05.2008r. – ocena skuteczności.

4. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

5. Autopoprawka  Zarządu  do  projektu  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie

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

programu inwestycyjnego.

6. Autopoprawki  Zarządu  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie

ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  mających

siedzibę na terenie powiatu raciborskiego.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę

Powiatu Raciborskiego.

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

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego

o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany uchwały nr XLI/412/2002

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  25.06.2002r.  w sprawie likwidacji  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  

w  Raciborzu  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  umowy  nr  ZS.8020-1/03  

z dnia 5.11.2003r. zawartej przez Powiat Raciborski z „Centrum Zdrowia” spółka z o.o. 

w  Raciborzu  w  sprawie  wykonywania  zadania  publicznego  z  zakresu  ambulatoryjnej

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia

zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego.

10. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej  Społecznej

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

11. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  na  zakup

nowego wysięgnika hydraulicznego MULAG do pojazdu specjalistycznego UNIMOG.

12. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  zwiększenia

budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.

13. Karta  informacyjna  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego dot.  wniosków  

z posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 26.05.2008r.
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14. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot.  zapoznania

się  z  informacją  o  działaniach  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu w 2007r.

15. Karta  informacyjna Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  opracowań przekazanych

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego.

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

z dociepleniem elewacji z uwzględnieniem dachu kuchni budowy Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu. 

17. Protokół  z  problemowej  kontroli  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od  15.04.2008r.  do  25.04.2008r.  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-4-2/08 z dnia 29.05.2008r.). 

18. Wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  Komisji  Zdrowia,

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji  Rozwoju

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 27.05.2008r.

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 29.05.2008r.

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. 

14


