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PROTOKÓŁ  NR 90/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 września 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. Informacje dot. kosztów funkcjonowania Internatu i utrzymania stołówki Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 89/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23.09.2008r. 

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. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu Arkadiusza Tylkę i poprosił o przedstawienie informacji  

nt. kosztów funkcjonowania Internatu.  

Na wstępie Dyrektor Tylka poinformował, iż od 23.08.2008r. obowiązuje większość 

przepisów ustawy z dnia 25.07.2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).  
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W znowelizowanej ustawie wprowadzono m.in. zmiany dotyczące funkcjonowania stołówek. 

Tak, jak to było dotychczas, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, 

zwłaszcza wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki 

szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów  

z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Zgodnie z § 66 ust. 2 

pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.03.2005r. 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 z późn. zm.) rodzice 

dzieci i młodzieży przebywających w internacie wnoszą opłatę za posiłki w stołówce 

internatu równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.  

Dyrektor Tylka zaproponował przyjąć n/w stawki za wyżywienie w stołówce szkolnej: 

1. Stawka obiadowa dla ucznia – 3,50 zł, 

2. Stawka obiadowa dla wychowanka internatu – 4,00 zł, 

3. Stawka za śniadanie dla wychowanka internatu – 4,00 zł, 

4. Stawka za kolację dla wychowanka internatu – 4,00 zł, 

5. Stawka obiadowa dla pracowników ZSOMS – 4,50 zł. 

 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. porozumienia z organem 

prowadzącym co do ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie  

w internacie ZSOMS w Raciborzu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Kończąc omawianie tej części tematu Dyrektor ZSOMS w Raciborzu poinformował,  

iż roczne koszty utrzymania stołówki wynoszą 145 936,00zł, w tym roczne koszty utrzymania 

stołówki ponoszone przez Miasto Racibórz opiewają na kwotę 44 180,00 zł.  

Następnie Dyrektor Tylka przystąpił do omawiania kosztów funkcjonowania Internatu 

ZSOMS w Raciborzu. Poinformował, iż plan finansowy opiewa na kwotę 611 920,00 zł, 

subwencja przekazywana na funkcjonowanie Internatu wynosi 277 000,00 zł, wpłaty uczniów 

i uzyskane z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie wyżywienia wynoszą 

116 400,00 zł. Przy ustaleniu opłaty za zakwaterowanie w Internacie w kwocie 90 zł 

brakujące środki na funkcjonowanie Internatu w 2008r. wyniosą 168 120,00 zł.  
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Informacje dot. kosztów funkcjonowania Internatu i utrzymania stołówki Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stanowią załącznik nr 4                    

do protokołu.  

Po zapoznaniu się z informacją nt. kosztów funkcjonowania Internatu i utrzymania stołówki 

ZSOMS w Raciborzu, Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował wprowadzenie  

n/w stawek za wyżywienie w stołówce szkolnej przez Dyrektora ZSOMS w Raciborzu 

począwszy od dnia 01.10.2008r., tj.: 

1. stawka obiadowa dla ucznia – 3,50 zł,  

2. stawka obiadowa dla wychowanka internatu – 4,00 zł,  

3. stawka za śniadanie dla wychowanka internatu – 4,00 zł,  

4. stawka za kolację dla wychowanka internatu – 4,00 zł, 

5. stawka obiadowa dla pracowników ZSOMS – 6,00 zł,  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę Dyrektorowi ZSOMS w Raciborzu,  

iż powinien w miarę potrzeb występować o aktualizację stawek żywieniowych w stołówce 

szkolnej oraz opłat za zakwaterowanie w Internacie ZSOMS w Raciborzu.  

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, polecając Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu ponowne skonsultowanie z radcą prawnym zapisów  

w/w projektu uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem trybu zwolnień czy stosowania 

innych ulg w w/w opłatach. Termin – 10.10.2008r. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 89/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.09.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 3 

 

Starosta omówił tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r., który stanowi załącznik nr 6 

do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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

Starosta poinformował, iż projekt 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 2008r. wraz z późniejszymi zmianami został 

skierowany do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu 

zaopiniowania. Na posiedzeniu w dniu 23.09.2008r. Rada Społeczna przedstawiony projekt 

uchwały Rady Powiatu zaopiniowała pozytywnie podejmując Uchwałę nr 5/IV/2008.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać, do wiadomości radnych, Uchwałę  

nr 5/IV/2008 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

z dnia 24.09.2008r. 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 2008r. wraz z późniejszymi 

zmianami.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu 

Zdrowia konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna. 

W/w projekt apelu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją apelu Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego 

Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna przygotowaną przez Komisję Budżetu i Finansów i nie wniósł uwag  

do w/w propozycji.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego 

do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 32/89/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10.07.2007r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/109/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Budowlanych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, zachodzi konieczność dokonania 

zmian w przedmiotowej Uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego. Z dniem 01.09.2008r. 

dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół Budowlanych staje się dyrektorem Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/89/07 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 10.07.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. opinii w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Racibórz na lata 2008 – 2015”. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Urząd Miasta w Raciborzu wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Racibórz na lata 2008-2015”. W myśl art. 17 ust. 2 

pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekty gminnych programów ochrony środowiska 

podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Po szczegółowym 

przeanalizowaniu przesłanego projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Racibórz  

na lata 2008-2015” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo ochrony środowiska, jak również z „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2007 – 2010 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014” oraz projektem „Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”, przyjętym 

przez Zarząd Powiatu w dniu 24.07.2008r. oraz Zarząd Województwa Śląskiego  

w dniu 18.09.2008r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Racibórz na lata 2008 – 2015”.  

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

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji na rozbudowę 

Oddziału Neonatologii w związku z opracowaniem dokumentacji budowlano - wykonawczej 

dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu. Ustalił, iż zakres dokumentacji dla Oddziału 

Neonatologii będzie płatny przez Szpital Rejonowy w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Oddział Rehabilitacji Blok B – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 14 780,03 zł brutto na realizację zamówienia w zakresie przetargu na „Oddział 
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Rehabilitacji Blok B – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. Płatne ze środków 

rozliczanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dokończenie budowy Pawilonu 2A (kuchni) – przyziemie – Budowa Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 99 950,51 zł brutto na realizację zamówienia w zakresie przetargu  

na „Dokończenie budowy Pawilonu 2 A (kuchni) – przyziemie – Budowa Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu”. Płatne ze środków rozliczanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008r.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rodzinnego 

domu dziecka. 

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

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego, wycofał z porządku obrad kartę 

informacyjną Referatu Spraw Społecznych w sprawie rodzinnego domu dziecka. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja transgranicznej 

drogi na odcinku Tworków – Dehylov” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa  

1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, 

Działanie 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

pt. „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków – Dehylov” w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona 

środowiska, profilaktyka zagrożeń, Działanie 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 

w terminie do dnia 31.10.2008r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa układu 
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komunikacyjnego pogranicza polsko – czeskiego. Modernizacja drogi Pietrowice Wielkie  

– Trebom” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1: Wzmacnianie dostępności 

komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Działanie 1.1 Wzmacnianie 

dostępności komunikacyjnej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

pt. „Poprawa układu komunikacyjnego pogranicza polsko – czeskiego. Modernizacja drogi 

Pietrowice Wielkie – Trebom” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa  

1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, 

Działanie 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej w terminie do dnia 31.10.2008r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieuiszczania opłat za wyżywienie 

wychowanków SOSW w Rudach za lata 1999 do nadal. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Nawiązując do decyzji z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.07.2008r. 

Starosta poinformował, iż radca prawny tut. Starostwa przedstawił informację prawną  

dot. egzekwowania należności z tytułu nieuiszczenia należności za wyżywienie 

wychowanków SOSW w Rudach za lata 1999 do nadal. Radca prawny stwierdził, iż 

dokumentacja w w/w sprawie budzi szereg wątpliwości w szczególności w zakresie jej 

kompletności, jak i prawidłowości w zakresie prób egzekwowania należności. Ponadto 

wyjaśnia, iż do dnia dzisiejszego obowiązuje Uchwała Nr XXVII/235/2001 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27.02.2001r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci  

w placówkach szkolno – wychowawczych, dla których Powiat Raciborski jest organem 

prowadzącym, oparta na nieobowiązujących aktach prawnych, która winna być 

wyeliminowana z obrotu prawnego.  

Po przeanalizowaniu w/w informacji prawnej, Referat Edukacji, Kultury i Sportu proponuje, 

aby:  

1. dokonać wezwań do zapłaty dłużników SOSW w Rudach, 

2. w razie braku zapłaty przeprowadzić postępowanie (wg informacji prawnej stanowiącej 

załącznik do w/w karty informacyjnej) w zakresie oceny możliwości zastosowania 

postanowień Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 
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26.08.2008r. (po jej wejściu w życie) 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 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa,  

3. przekazać tut. radcy prawnemu akta sprawy z okresu pomiędzy 2005 do nadal celem 

podjęcia próby wyegzekwowania należności na drodze postępowania przed sądem 

powszechnym, w razie braku przesłanek do zastosowania postanowień Uchwały  

Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.08.2008r (po jej wejściu  

w życie) 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  

29.08. 1997r. – Ordynacja podatkowa 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję rozstrzygnięcia zawartą w karcie 

informacyjnej Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyegzekwowania należności z tytułu 

nieuiszczenia opłat za wyżywienie wychowanków SOSW w Rudach za lata 1999 do nadal.  

O powyższym Referat poinformuje Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach oraz radcę prawnego tut. Starostwa. Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie  

z obrotu prawnego Uchwały Nr XXVII/235/2001 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

27.02.2001r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w placówkach szkolno  

– wychowawczych, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia  

o 0,5 etatu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia pracowników 

administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach o 0,5 etatu  

w charakterze pomocy kuchennej w ramach posiadanych środków finansowych. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23.09.2008r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Starosta poinformował, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach  

nie przeprowadził naboru do I  klasy Liceum Ogólnokształcącego. W szkole tej nie pobierają 

nauki również uczniowie klasy II i III. Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych w Kuźni Raciborskiej na rok szkolny 2008/2009 przeprowadził jedynie nabór 

do I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek 

skrawających. Oddział ten liczy 22 uczniów, z których 2 osoby są z Raciborza a 1 osoba jest 

spoza Powiatu Raciborskiego (z Rybnika). Liczba uczniów, którzy ukończyli gimnazja  

na terenie Powiatu Raciborskiego to 1282 osoby. Dane te pochodzą z ankiety, zgodnie z którą 

zostały badane preferencje gimnazjalistów co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

Natomiast w kwestii złożenia wyjaśnień dlaczego liczba uczniów w niektórych oddziałach 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

przekroczyła liczbę 32 Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, że: 

 

1. w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – 1 osoba przeniosła 

się z klasy I lingwistycznej do klasy I humanistycznej i dlatego w I klasie humanistycznej 

jest 33 uczniów, kolejna osoba przeniosła się z klasy I matematyczno - informatycznej  

do klasy I matematyczno - fizycznej i dlatego w klasie I matematyczno - fizycznej jest  

33 uczniów, 2 uczniów przeszło z klasy I lingwistycznej do klasy I matematyczno  

- informatycznej i dlatego w klasie I matematyczno - informatycznej jest 33 uczniów; 

2. w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu dyrektor, 

uwzględniając indywidualne oczekiwania kandydatów i ich rodziców, wyraził zgodę  

na przejście do klasy IB (z rozszerzoną podstawą programową z biologii, chemii i fizyki) 

1 ucznia z klasy IH i 1 ucznia z klasy IR. Ponadto do klasy IB została przyjęta  

w dniu 08.09.2008r. uczennica z Liceum w Głubczycach (zam. Sucha Psina). 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego stwierdził, iż wyjaśnienia Dyrektorów: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu dotyczące zwiększenie liczby uczniów w niektórych oddziałach powyżej 32  

nie stanowią podstawy do nierespektowania przyjętej polityki oświatowej Powiatu 

Raciborskiego, w której określono, iż maksymalna liczba uczniów w oddziale wynosi 32.  

W związku z powyższym Zarząd postanowił o obniżeniu dla Dyrektora ZSO Nr 1  

w Raciborzu kwoty dodatku motywacyjnego po 100 zł za miesiące listopad i grudzień b.r.,  

a dla Dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu po 50 zł.  
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Starosta przedstawił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.09.2008r.,  

które stanowią załącznik nr 22 do protokołu. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2, a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wniosek nr 3,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24.09.2008r., 

które stanowią załącznik nr 23 do protokołu. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.09.2008r., które stanowią 

załącznik nr 24 do protokołu. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu 

przygotować propozycję odpowiedzi na wniosek nr 1, Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego na wniosek nr 4, a Naczelnikowi Wydziału 

Komunikacji i Transportu na wniosek nr 5,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 23.09.2008r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu,  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.09.2008r., 

które stanowią załącznik nr 26 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 

 

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 27 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.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 28 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 29 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 30 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 31 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 32 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 30.09.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.09.2008r.  

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. porozumienia z organem 

prowadzącym co do ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego  

na wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu. 

4. Informacje dot. kosztów funkcjonowania Internatu i utrzymania stołówki Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty  

za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

8. Projekt apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany zasad przeprowadzania 

przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/89/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10.07.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/89/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10.07.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

11. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. opinii w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Racibórz  

na lata 2008 – 2015”. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Racibórz na lata 2008 – 2015”.  

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Opracowanie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Oddział 

Rehabilitacji Blok B – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 
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15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dokończenie 

budowy Pawilonu 2A (kuchni) – przyziemie – Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rodzinnego domu dziecka. 

17. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja transgranicznej drogi 

na odcinku Tworków – Dehylov” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa  

1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, 

Działanie 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej.   

18. Karta informacyjna Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa układu komunikacyjnego 

pogranicza polsko – czeskiego. Modernizacja drogi Pietrowice Wielkie – Trebom”  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska  

– Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1: Wzmacnianie dostępności 

komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Działanie 1.1 Wzmacnianie 

dostępności komunikacyjnej. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. możliwości 

wyegzekwowania należności z tytułu nieuiszczania opłat za wyżywienie wychowanków 

SOSW w Rudach za lata 1999 do nadal. 

20. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia o 0,5 etatu 

zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach. 

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23.09.2008r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.09.2008r. 

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24.09.2008r. 

24. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.09.2008r. 

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 23.09.2008r. 

26. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.09.2008r. 
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27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  

32. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.  


