
PROTOKÓŁ  NR 85/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 19 sierpnia 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  84/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 12.08.2008r. 

2. Koszty  utrzymania  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  84/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  12.08.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Na wstępie Wicestarosta powrócił do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 15.07.2008r.  podczas, którego wyrażono zgodę na utworzenie 8 dodatkowych miejsc 

noclegowych  w  internacie  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  
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w Raciborzu,  poprzez adaptację  na ten cel  pokoju  nauczycielskiego.  Wówczas  poruszono 

m.in.  kwestię  kosztów  rzeczowych  utrzymania  budynku,  w  którym  mieści  się  Szkoła 

Podstawowa Nr 8 i internat ZSOMS w Raciborzu. 

Obecny  na  posiedzeniu  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego  w  Raciborzu  Arkadiusz  Tylka  przedstawił  dane  nt.  utrzymania  

w/w  budynku,  informując,  iż  koszty  rzeczowe  wynoszą  18.300,00  zł,  w  tym  koszty 

ponoszone  przez  Powiat  Raciborski  wynoszą  11.550,00  zł,  a  przez  Gminę  Racibórz  

–  6.750,00  zł.  Ponadto  przedstawił  dane  dot.  miesięcznych  kosztów utrzymania  miejsca  

w  internacie,  utrzymania  stołówki,  a  także  miesięczne  koszty  ponoszone  przez  ucznia 

korzystającego  ze  stołówki  i  internatu  (załącznik  nr  3  do  protokołu).  Dyrektor  Tylka 

podkreślił,  iż subwencja oświatowa przekazywana na funkcjonowanie internatu jest dalece 

niewystarczająca. Problemy te były zgłaszane na spotkaniach w Ministerstwie Sportu, jednak 

do tej pory pozostały bez odzewu. Dyrektor Tylka przekazał, iż rodzice dzieci i młodzieży 

przebywających  w  bursie  wnoszą  opłatę  za  posiłki  w  stołówce  bursy  równą  wysokości 

kosztów  surowca  przeznaczonego  na  wyżywienie  oraz  za  zakwaterowanie  w  bursie  

w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń 

pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń. Powyższe opłaty określone są 

w  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  rodzajów  

i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży 

w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt 

ich  dzieci  w  tych  placówkach  (Dz.  U.  Nr  52,  poz.  467).  Rozporządzenie  to  określa,  

iż wysokość opłaty za zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący. 

W związku  z  powyższym Zarząd Powiatu  Raciborskiego  polecił,  aby Dyrektor  ZSOMS  

w Raciborzu wystąpił do Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia nowej opłaty  

za  zakwaterowanie  w  internacie.  Ponadto  Dyrektor  wraz  z  Wicestarostą  przygotują  

na posiedzenie Zarządu w dniu 09.09.2008r.  informacje nt.:  kosztów utrzymania internatu

 i  stołówki  w  ZSOMS  w  Raciborzu,  wysokości  otrzymywanej  na  w/w  cel  subwencji 

oświatowej,  opłat  ponoszonych  przez  uczniów  korzystających  ze  stołówki  i  internatu, 

wysokości  środków  przekazywanych  przez  Polski  Związek  Pływacki  oraz  Urząd  Miasta 

Racibórz.

Na tym sprawę zakończono. 
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Ad. 3

Starosta zapoznał zebranych z prośbą Starosty Powiatu Lublinieckiego skierowaną poprzez 

Przewodniczącego Zarządu Związków Powiatów Polskich do członków Związku Powiatów 

Polskich o udzielenie pomocy dla osób, które zostały poszkodowane podczas wichury, która 

przeszła  nad  regionem w piątek  15  sierpnia  b.r.  Prośba  Starosty  Powiatu  Lublinieckiego 

kierowana  jest  w imieniu  Gmin:  Koszęcin,  Herby,  Blachownia,  Kruszyna,  Częstochowa  

i Mykanów (załącznik nr 4 do protokołu). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie ustosunkował się do w/w prośby, postanawiając 

udzielić pomocy dla dwóch gmin, w tym jednej z terenu Województwa Śląskiego i jednej  

z terenu Województwa Opolskiego. 

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Herby 

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy  Herby  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej  nad  regionem  

15 sierpnia 2008r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26.08.2008r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy  Ujazd  poszkodowanej  

w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r.

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Ujazd poszkodowanej w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r. 

oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.08.2008r.
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Ad. 4

Starosta zapoznał 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 7 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu 

pn. „Osiągnąć standard”.

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 – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  dotyczącej  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  Projektu  

pn. „Osiągnąć standard”.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: „Remont sanitariatów w budynku Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół  Ekonomicznych w Raciborzu przy ulicy 

Gimnazjalnej 3” na kwotę 8 240,71 zł brutto (płatne z działu 801, rozdziału 80130, § 6050).
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: „Wykonanie robót budowlano – remontowych 

w Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Zamkowej 1 w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Wykonanie robót budowlano – remontowych w Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy 

Zamkowej 1 w Raciborzu” na kwotę 6 312,22 zł brutto oraz na dokonanie zmian w budżecie 

Powiatu  Raciborskiego  w  dziale  801  polegających  na  przeniesieniu  brakującej  kwoty  

w wysokości 1 333 zł z rozdziału 80195, § 4270 do rozdziału 80130, § 4270.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  wyrażenia  zgody na  zapłatę  za  roboty  dodatkowe na  zadaniu:  „Roboty remontowo  

– budowlane w budynkach internatów: męskim i żeńskim oraz gimnazjum znajdujących się 

na  terenie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Rudach  Raciborskich  

przy ul. Szkolnej 2”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za roboty dodatkowe na zadaniu: 

„Roboty  remontowo  –  budowlane  w  budynkach  internatów:  męskim  i  żeńskim  

oraz  gimnazjum  znajdujących  się  na  terenie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  

– Wychowawczego w Rudach Raciborskich przy ul. Szkolnej 2” na kwotę 6 131, 90 zł brutto 

(płatne z działu 801, rozdziału 80111, § 4270).

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przyjęcia sprawozdania 

dotyczącego dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

najmu  i  dzierżawy  za  rok  2007  oraz  dłużników  z  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki 

Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym  a  także  z  tytułu  najmu  mienia  Powiatu 

Raciborskiego.

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

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieliła Kierownik Referatu Księgowości i Płac 

Józefa Kuzdrowska. 

Na  pytanie  Starosty  czy  wszystkie  zaległości  z  tytułu  użytkowania  wieczystego,  najmu, 

dzierżawy oraz  trwałego zarządu nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  

oraz Powiatu Raciborskiego są na etapie windykacji, Kierownik Referatu Księgowości i Płac 

Józefa Kuzdrowska udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 
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Zarząd Powiatu  Raciborskiego przyjął  sprawozdanie  Wydziału  Finansowego informujące  

o  zaległościach  z  tytułu  użytkowania  wieczystego,  najmu,  dzierżawy,  trwałego  zarządu 

nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  i  Powiatu  Raciborskiego  

oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Starosta  przedstawił  protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej, 

przeprowadzonej w okresie od 15.07.2008r. do 25.07.2008r. w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  15  

do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej, przeprowadzonej w okresie od 15.07.2008r. do 25.07.2008r. w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 

Starosta omówił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w  okresie  od  17.06.2008r.  do  30.06.2008r.  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  16  

do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  17.06.2008r.  do  30.06.2008r.  w Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.

Starosta  przedstawił  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  w  okresie  

od  23.06.2008r.  do  07.07.2008r.  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  w  Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu wraz z dołączoną opinią prawną radcy prawnego Elżbiety 

Topór. 

W/w opinia prawna stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  projekt  wystąpienia  pokontrolnego  

z  przeprowadzonej  w  okresie  od  23.06.2008r.  do  07.07.2008r.  kontroli  problemowej 

gospodarki finansowej w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. 
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Starosta zapoznał zebranych z notatkami służbowymi Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego z przeprowadzonych kontroli: w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. 

W/w notatki służbowe stanowią załączniki od nr 18 do nr 19 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Wicestaroście  oraz  Członkowi  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  przeanalizowanie  nieprawidłowości,  o  których  mowa  w  w/w  notatkach 

służbowych oraz przedstawienie stosownych wyjaśnień na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Sprawdzenia  wymaga  również  kwestia  czy  zostały  ustalone  stawki  czynszu  z  tytułu 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  tematyką  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na sierpień b.r., która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż radca prawny tut. Starostwa poprosił o przedłużenie terminu 

na przygotowanie opinii prawnej, kompleksowo określającej materialne i formalne podstawy 

umarzania  należności  z  tytułu  pobytu  i  wyżywienia  wychowanków w internacie  SOSW  

w Rudach za lata 1999 do nadal (w szczególności: procedura, terminy, okres przedawnienia). 

Opinia prawna zostanie przygotowana niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów bezpośrednio 

z Ośrodka w Rudach. 

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 19.08.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.08.2008r. 

3. Pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu nr SMS II 3010/55/08 z dnia 07.08.2008r. 

4. Fax Starosty Powiatu Lublinieckiego z dnia 18.08.2008r. 

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

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Herby poszkodowanej w wyniku przejścia 

trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 2008r. 

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

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Ujazd poszkodowanej w wyniku przejścia 

tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

9. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  zmiany uchwały Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  Projektu  

pn. „Osiągnąć standard”.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  dotyczącej  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  Projektu  

pn. „Osiągnąć standard”.

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

za  roboty  dodatkowe  na  zadaniu:  „Remont  sanitariatów  w  budynku  Zespołu  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

12. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia  zgody  

na  zapłatę  za  roboty  dodatkowe  na  zadaniu:  „Wykonanie  robót  budowlano  

– remontowych w Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Zamkowej 1 w Raciborzu”.

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę  

za  roboty  dodatkowe  na  zadaniu:  „Roboty  remontowo  –  budowlane  w  budynkach 

internatów: męskim i żeńskim oraz gimnazjum znajdujących się na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach Raciborskich przy ul. Szkolnej 2”.  
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14. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przyjęcia  sprawozdania  dotyczącego 

dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu 

i dzierżawy za rok 2007 oraz dłużników z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym a także z tytułu najmu mienia Powiatu Raciborskiego.

15. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej,  przeprowadzonej  w  okresie  

od  15.07.2008r.  do  25.07.2008r.  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu  

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-8-2/08 z dnia 13.08.2008r.).

16. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  okresie  

od 17.06.2008r. do 30.06.2008r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-10-2/08 z dnia 11.08.2008r.). 

17. Opinia prawna radcy prawnego Elżbiety Topór z dnia 18.08.2008r.

18. Notatka  służbowa  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  

z  przeprowadzonej  kontroli  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu  (pismo  

nr TK. 0716-15/08 z dnia 13.08.2008r.). 

19. Notatka  służbowa  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  

z  przeprowadzonej  kontroli  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu 

(pismo nr TK. 0716-14/08 z dnia 11.08.2008r.). 

20. Tematyka  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Raciborskiego  zaplanowanych  

na sierpień b.r.
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