
PROTOKÓŁ  NR 86/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26 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:
I część 

1. Karty działań zapobiegawczych. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  85/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 19.08.2008r.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. 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

Na  wstępie  Starosta  przypomniał,  iż  26.08.2008r.  minęła  16  rocznica  wybuchu  pożaru  

w  okolicach  Kuźni  Raciborskiej,  który  strawił  ok.  10.000  hektarów  lasu.  Jak  co  roku 

uroczystości  odbyły  się  na  terenie  kompleksu  leśnego,  przy  mogiłach  poległych  podczas 

gaszenia  strażaków  –  ratowników  –  mł.  kpt.  Andrzeja  Kaczyny  i  druha  Andrzeja 

Malinowskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, 

Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska Rita Serafin, Kapelan Strażacki Ojciec Marceli 

Dembski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Marek Rączka, Komendant Wojewódzki 
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PSP w Opolu st. bryg. Karol Stępień, Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu Jan Pawnik, 

Nadleśniczy  Zenon  Pietras  oraz  leśnicy  i  strażacy  z  terenu  Gminy  Kuźnia  Raciborska.  

Jak  dodał  Starosta  na  w/w  obchodach,  wspólnie  z  Wicestarostą,  reprezentował  Powiat 

Raciborski.  Pod  koniec  uroczystości  delegacja  Powiatu  złożyła  wieńce  i  oddała  hołd  

przy mogiłach poległych strażaków.

Ad. 1

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia 

realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  –  karty  działań 

zapobiegawczych nr 6/08 z dnia 24.07.2008r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Uchwała  Nr  81/225/08  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 15.07.2008r. w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia  regulaminów  organizacyjnych  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, została przekazana w/w jednostkom pismem 

nr  ZW.4330  –  13/08  z  dnia  28.07.2008r.  Jednocześnie  dyrektorzy  szkół/placówek  zostali 

zobowiązani  w  terminie  do  20.08.2008r.  do  podjęcia  decyzji  czy  oprócz  statutu 

szkoły/placówki konieczny w jednostce jest inny dokument o charakterze organizacyjnym.  

Tabela stanowiąca załącznik do w/w karty obrazuje, jakie dokumenty obowiązują bądź będą 

obowiązywały w podległych Powiatowi Raciborskiemu szkołach i placówkach oświatowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego stwierdził, iż karta działań zapobiegawczych nr 6/08 z dnia 

24.07.2008r. została wykonana. 

Ad. 2

Protokół  Nr  85/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  19.08.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego 
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Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Geriatrycznego  im.  Jana  Pawła  II  

w Katowicach.

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

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  regulacją  art.  43  ust.  2  ustawy z  dnia  30.08.1991r.  

o  zakładach  opieki  zdrowotnej  projekt  uchwały  o  likwidacji  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  wymaga  opinii  wojewody oraz  opinii  właściwych  organów gminy i  powiatu, 

których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. 

Prezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego 

im.  Jana Pawła II  w Katowicach wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, z  prośbą o jego 

zaopiniowanie.  W uzasadnieniu  przedstawiono  szereg  działań  podjętych  wcześniej  przez 

Radę i  Prezydenta Miasta Katowice,  mających na celu rozbudowę oraz przejęcie i  dalsze 

udzielanie świadczeń zdrowotnych ponadregionalnego ośrodka geriatrycznego.

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  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta  Katowice  

w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.

Starosta zaprezentował autopoprawkę Zarządu do załącznika nr 1 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 załącznika nr 1  

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 26.08.2008r.

Starosta  omówił  autopoprawkę  Zarządu  do  załącznika  nr  2  do  projektu  uchwały  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r.

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do załącznika nr 2  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.

Starosta  zaprezentował  autopoprawkę  Zarządu  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą Racibórz  

w sprawie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19.

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 7 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Racibórz  w  sprawie  współdziałania  organów  prowadzących  szkoły  wchodzące  w  skład 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  

przy ul. Kozielskiej 19 oraz postanowił o jej zgłoszeniu na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26.08.2008r.

Ad. 4

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Starosta przypomniał, iż dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  ustala  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego  na  podstawie  §  8  ust.  3  Uchwały  Nr  XIII/112/2007  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  30.10.2007r.  w sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania 

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008. Okres przyznania dodatków funkcyjnych 

dla  dyrektorów  podległych  jednostek  oświatowych  upływa  w  dniu  31.08.2008r.,  zatem  

w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych 

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

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

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

na kolejnym posiedzeniu, ze względu na fakt, iż w dniu 28.08.2008r. odbędzie się narada  

z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, na której omówiona zostanie kwestia dotycząca 

ilości uczniów w oddziałach. 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

Uchwały  Nr  56/163/08  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.01.2008r.,  w  sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż konieczność zmiany uchwały Nr 56/163/08 z dnia 24.01.2008r. wynika 

z  faktu,  iż  w  Referacie  Gospodarki  Nieruchomościami  tut.  Starostwa  nastąpiły  zmiany 

personalne.  Dlatego  też  w  składzie  w/w  komisji  miejsce  Pani  Darii  Korczok  zajmie  

Pani Lucyna Piechula.

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/163/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.01.2008r.,  w  sprawie  powołania  komisji  

do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  prośby 

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  o  zwiększenie  budżetu 

szkoły  na  zakup  i  montaż  lamp  oświetleniowych  w  remontowanej  sali  gimnastycznej  

oraz usunięcie awarii rury wodnej.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  budżetu  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o kwotę 9 000 zł ze środków rezerwy budżetowej, 

natomiast  kwotę  1 014,85  zł  Dyrektor  winien  zabezpieczyć  w ramach  środków własnych 

(rozdział  80120,  §  4300)  na  zakup  i  montaż  nowych  lamp  oświetleniowych  do  sali 

gimnastycznej oraz pokrycie kosztów usunięcia awarii rury wodnej.

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

na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznych 

oraz  roboty  murarskie  i  malarskie  na  I  piętrze  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  

przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach 

zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznych oraz roboty murarskie i malarskie na I piętrze 

w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu” na kwotę 10 720,48 zł 

brutto (płatne z działu 854, rozdziału 85407, § 4270).

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Rozbudowa  kompleksu  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – dobudowa 

wiatrołapu do budynku głównego”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach 

zadania: „Rozbudowa kompleksu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy  ul.  Kasprowicza  11  –  dobudowa  wiatrołapu  do  budynku  głównego”  na  kwotę  

15 547,56 zł brutto (płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 6050). 
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Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej dot. przedstawienia wyników prac Komisji Konkursowej, powołanej Decyzją  

Nr 29/08 Starosty Raciborskiego z dnia 25.07.2008r. i akceptacji protokołu z 20.08.2008r.  

w  sprawie  oceny  prac  konkursowych  –  fotografii,  złożonych  w  ramach  konkursu 

fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”.

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

Starosta przypomniał, iż we wrześniu 2007r. został ogłoszony konkurs fotograficzny „Powiat 

Raciborski  –  mój  punkt  widzenia”.  Celem  konkursu  było  skompletowanie  serii  zdjęć, 

przedstawiających Powiat Raciborski, które zostaną wykorzystane w publikacji książkowej 

(albumie),  promującej  walory  turystyczne,  historyczne,  kulturowe  Powiatu.  Konkurs  miał 

również na celu promocję twórców fotografików. Termin trwania konkursu:  26.09.2007r.  

– 30.06.2008r. Komisja Konkursowa w składzie: Gabriela Habrom-Rokosz, Elżbieta Biskup, 

Grażyna  Wójcik,  Andrzej  Złoczowski,  Wiesław  Grąziowski  i  Marek  Rippa,  powołana 

Decyzją  Nr 29/08 z dnia 25.07.2008r.,  spotkała się w dniu 20.08.2008r.  w celu wybrania 

najlepszych  prac-fotografii  i  wyłonienia  zwycięzców  konkursu.  Z  posiedzenia  Komisji 

Konkursowej  został  sporządzony protokół,  podpisany przez członków i  przewodniczącego 

Komisji. Komisja Konkursowa w wyniku obrad zdecydowała o przyznaniu trzech pierwszych 

miejsc  i  nagród  finansowych  w  wysokości,  przewidzianej  regulaminem  konkursu  

oraz dziesięciu wyróżnień wraz z nagrodami, przewidzianymi regulaminem.

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zaakceptował protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej Decyzją Nr 29/08 

Starosty  Raciborskiego  z  dnia  25.07.2008r.,  w  sprawie  oceny  prac  konkursowych  

– fotografii,  złożonych w ramach konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój 

punkt widzenia”, 

2. polecił podać wyniki w/w konkursu fotograficznego w gablocie z ogłoszeniami Starostwa 

Powiatowego  w  Raciborzu  i  internetowym  serwisie  informacyjnym  Powiatu 

www.powiatraciborski.pl, a także powiadomić zwycięzców konkursu do 15.09.2008r., 

3. zaakceptował  propozycję,  aby  zebrać  notki  od  autorów  nagrodzonych  prac  w  celu 

umieszczenia ich w publikacji książkowej (albumie) wraz z fotografiami oraz wiersze  

o  Ziemi  Raciborskiej  od  lokalnych  poetów,  a  także  rozeznać  możliwość  wydania  tej 

publikacji  w  ilości  500  szt,  w  celach  promocyjnych  Powiatu  w  bieżącym  roku 

budżetowym, 

4. polecił  zorganizować  wystawę  prac  konkursowych  –  fotografii  w  Biurze  Obsługi 

Klientów tut. Starostwa.
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Starosta omówił:

1. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  18.08.2008r.,  

które stanowią załącznik nr 17 do protokołu, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 19.08.2008r., które stanowią 

załącznik nr 18 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.08.2008r., 

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. Po analizie wniosku nr 1, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego  postanowił,  iż  zgłosi  na  sesji  w  dniu  26.08.2008r.  autopoprawkę  

do  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zasad,  sposobu  i  trybu 

umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych 

przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym  

do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  –  Ordynacja 

podatkowa, polegającą na tym, iż:

1) wykreśla się w § 2 ust. 1 pkt 6, 

2) dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 6 i otrzymuje brzmienie: „ściąganie należności zagraża 

egzystencji dłużnika lub jego rodzinie”. 

Ponadto Zarząd polecił,  aby odpowiedzi na w/w wniosek udzieliła Skarbnik Powiatu,  

a na wniosek nr 2 Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.08.2008r., które stanowią 

załącznik nr 20 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1. Jednocześnie Zarząd ustalił, iż sprawę dot. braków 

kadrowych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Raciborzu  przedstawi  na  jednym  

z  kolejnych  posiedzeń  Dyrektor  jednostki.  O  powyższym  Kierownik  Referatu  Spraw 

Społecznych poinformuje w/w Dyrektora. 

Nawiązując  do  ustaleń  z  posiedzenia  w  dniu  19.08.2008r.,  w  trakcie  którego  omawiano 

notatki służbowe Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z przeprowadzonych 

kontroli:  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Raciborzu  oraz  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu,  Wicestarosta  Andrzej  Chroboczek  oraz  Członek 

Zarządu  Powiatu  Norbert  Parys  przedstawili  Uchwałę  Nr  III/41/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  28.12.2006r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali 
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mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego.  Poinformowali,  

iż na podstawie w/w Uchwały, Zarząd ustalił stawkę czynszu z tytułu wynajmowania lokali 

mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  w  wysokości  3,20  zł 

miesięcznie  (Uchwała  Nr  22/55/07  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  11.04.2007r.  

w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego). 

W  związku  z  powyższym  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami  przekazać  kserokopię  Uchwały  Nr  22/55/07  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  11.04.2007r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu 

wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  

do  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  oraz  za  pośrednictwem Referatu  Edukacji, 

Kultury i Sportu do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat  Raciborski  w  celu  przypomnienia  dyrektorom  o  obowiązku  stosowania  stawek  

w przypadku wynajmowania mieszkań mieszczących się w obiektach szkolnych.

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

II część 

Ad. 1

Starosta omówił 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 21 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 budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. (rezerwa). 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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 budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta zapoznał 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 25 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 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu 

wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

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 26.08.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

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

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego – karty działań zapobiegawczych nr 6/08 

z dnia 24.07.2008r.

4. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

5. Autopoprawka  Zarządu  do  załącznika  nr  1  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

6. Autopoprawka  Zarządu  do  załącznika  nr  2  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

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

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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania 

organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19.

8. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

funkcyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

9. Uchwała Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie ustalenia  dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  

Nr 56/163/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2008r., w sprawie powołania 

komisji do przeprowadzenia rokowań, w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  56/163/08 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  24.01.2008r.,  w  sprawie  powołania  komisji  
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do  przeprowadzenia  rokowań,  w  celu  zbycia  nieruchomości  stanowiącej  własność 

Powiatu Raciborskiego.

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o zwiększenie budżetu szkoły na zakup  

i montaż lamp oświetleniowych w remontowanej sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii 

rury wodnej.

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych w ramach zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznych oraz roboty 

murarskie i malarskie na I piętrze w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 

w Raciborzu”.

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Rozbudowa  kompleksu  w  Zespole  

Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  przy  ul.  Kasprowicza  11  –  dobudowa 

wiatrołapu do budynku głównego”.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  

dot. przedstawienia wyników prac Komisji  Konkursowej,  powołanej Decyzją Nr 29/08 

Starosty  Raciborskiego  z  dnia  25.07.2008r.  i  akceptacji  protokołu  z  20.08.2008r.  

w  sprawie  oceny  prac  konkursowych  –  fotografii,  złożonych  w  ramach  konkursu 

fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”.

17. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 18.08.2008r.

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 19.08.2008r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.08.2008r.

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.08.2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa).
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24. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

27. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

28. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  zmian  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. 

29. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  informacji  

o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r.

30. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  informacji  

o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r.
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