
PROTOKÓŁ  NR 91/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 8 października 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. Karta działań zapobiegawczych. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  90/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.09.2008r.

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

dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu 

Edmunda  Stefaniaka.  Podkreślił,  iż  obecność  Dyrektora  wiąże  się  z  kartą  działań 

zapobiegawczych,  jaką  wystosował  Zarząd,  a  która  dotyczyła  pozyskania  środków  

na zwiększenie miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego 

dla dzieci kobiet, które powracają na rynek pracy. Starosta dodał, iż realizacja karty odbiegła 

od  pierwotnych  założeń  Zarządu,  który  chciał  wiedzieć  czy  jest  możliwość  pozyskania 

środków  na  zwiększenie  miejsc  w  przedszkolach,  a  dopiero  później  zdecydować  

z kim to zadanie mogłoby być ewentualnie realizowane. 
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Dyrektor PUP w Raciborzu przyznał rację przedmówcy, dodając, iż w bieżącym roku były 

prowadzone na w/w temat rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta Racibórz. Rozmowy 

te  nie  zakończyły  się  oczekiwanymi  działaniami,  jednakże  z  pisma  otrzymanego  

od  Prezydenta  Miasta  wynika,  iż  w perspektywie  dwóch  lat  takie  działania  mogą  zostać 

podjęte.  Dyrektor  Stefaniak  podkreślił,  iż  mimo  ogólnego  spadku  liczby  bezrobotnych 

rejestrowanych w Urzędzie niepokoi duża liczba zarejestrowanych kobiet. Według stanu na 

30.09.2008r.  ogółem  zarejestrowanych  jest  1774  bezrobotnych,  w  tym  1139  kobiet.  

Aby wyjść naprzeciw i odwrócić tendencję, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu proponuje, 

aby  zainteresować  władze  Gmin  Powiatu  Raciborskiego  problemem  i  podjąć  wspólne 

działania.  Możliwe  jest  pozyskanie  przez  gminy  pieniędzy  z  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  z  Priorytetu  VIII  –  infrastruktura  edukacyjna.  Jak  dodał 

Dyrektor Stefaniak w przypadku gdy kobietom zarejestrowanym w PUP proponowane jest 

podjęcie zatrudnienia, to bardzo często uzasadnieniem odmowy przyjęcia oferty pracy jest 

niemożność  znalezienia  miejsca  w  przedszkolu  dla  dziecka,  którym  akurat  opiekuje  się 

bezrobotna matka. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych daje właśnie Priorytet VIII,  

ale z programem na pozyskanie środków może występować tylko gmina. Powiatowy Urząd 

Pracy  mógłby  w  tym  przypadku  występować  jako  partner  w  programie,  który  zapewni 

kobietom – matkom szkolenie w podniesieniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji. 

Pismo Dyrektora PUP w Raciborzu w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po wysłuchaniu w/w informacji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż będzie nadal 

prowadził rozmowy z władzami Gmin Powiatu Raciborskiego nt. pozyskania przez Gminy 

pieniędzy  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VIII  

– infrastruktura edukacyjna na utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach dla dzieci 

kobiet, które powracają na rynek pracy. Zgodnie z deklaracją Dyrektora Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu będzie uczestniczył  w konkursach jako partner społeczny,  który może 

przeszkolić  kobiety,  decydujące  się  na  umieszczenie  dzieci  w  przedszkolu  i  podjęcie 

zatrudnienia. Szczegółowe informacje na w/w temat Dyrektor przedstawi Staroście. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zdecydował,  iż  karta  działań  zapobiegawczych  dotycząca 

pozyskania  środków  na  zwiększenie  miejsc  w  przedszkolach  zlokalizowanych  na  terenie 

Powiatu Raciborskiego dla dzieci kobiet, które powracają na rynek pracy zostaje wykreślona 

z porządku obrad. 
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Ad. 2

Protokół  Nr  90/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  30.09.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  Uchwałą  Nr  XV/196/2003  z  dnia  30.12.2003r.  Rada  Powiatu 

przyjęła „Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Powiatu Raciborskiego na lata 2004-2015”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo  ochrony  środowiska  zarząd  powiatu  zobowiązany  jest  raz  na  cztery  lata  dokonać 

aktualizacji  przedmiotowego  dokumentu  i  przedłożyć  Radzie  Powiatu  do  uchwalenia.  

Na posiedzeniu w dniu 24.07.2008r.  Zarząd przyjął przedstawiony przez Referat  Ochrony 

Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  projekt  „Programu  Ochrony  Środowiska  

dla  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2008  –  2011  z  perspektywą  do  roku  2015”  i  polecił 

przeprowadzenie stosownej procedury opiniowania. W trakcie przeprowadzonych konsultacji 

społecznych  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  i  wnioski,  a  Uchwałą  Nr  2164/19/7/III/2008  

z dnia 18.09.2008r. Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował przedmiotowy 

dokument.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015” oraz postanowił  o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

Ad. 4

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Starosta  przekazał,  iż  Dyrektor  Hotelu  Polonia  z  siedzibą  w  Raciborzu  przy  Placu 

Dworcowym 16 w  piśmie  z  dnia  29.09.2008r.  zwrócił  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  

na wykorzystanie wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego w Hotelu Polonia w dniach świąt 

państwowych  zgodnie  z  zasadami  precedencji.  Użycie  wizerunku  flagi  Powiatu 

Raciborskiego z należytą czcią i szacunkiem oraz powagą przewidzianą dla insygniów władzy 

w miejscu publicznym np.  Hotelu  Polonia,  przyczyni  się  do właściwej  promocji  Powiatu 

Raciborskiego wśród odwiedzających go turystów.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 7 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa zabezpieczyć w projekcie planu budżetu na 2009r. w dziale 

rolnictwo i łowiectwo kwotę 10 000 zł w celu minimalizacji szkód łowieckich na gruntach 

rolnych Powiatu Raciborskiego. 

Następnie  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. (rezerwa). 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 21/52/07 z dnia 05.04.2007r. oraz Nr 40/120/07 

z  dnia  25.09.2007r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  przyznawania  nagród  Starosty 

Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta przypomniał, iż na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 21/52/07 

z dnia 05.04.2007r. oraz Nr 40/120/07 z dnia 25.09.2007r. wprowadzono nagrody Starosty  

dla studentów Powiatu Raciborskiego. Przyznawane są one według kryteriów: dochodowego 

oraz  wyników  w  nauce.  Aktualnie  w  celu  poszerzenia  kręgu  osób  mogących  otrzymać 

nagrodę, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty dochodu netto z 650 zł do 1000 zł.

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

0  głosów wstrzymujących –  podjął  uchwałę  w sprawie  zmiany Uchwał  Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  Nr  21/52/07  z  dnia  05.04.2007r.  oraz  Nr  40/120/07  z  dnia  25.09.2007r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom 

Powiatu Raciborskiego.

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

Ad. 5

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. zmian budżetu PFOŚiGW.

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

Starosta  przypomniał,  iż  w dniu  28.12.2007r.  Rada  Powiatu  Raciborskiego  Uchwałą  

Nr XV/130/2007 zatwierdziła plan finansowy PFOŚiGW na 2008r. Zgodnie z uzyskanymi do 

dnia dzisiejszego przychodami, plan dochodów został niedoszacowany na kwotę 97.700 zł. 

W związku  z powyższym  zaistniała  potrzeba  dokonania  stosownej  zmiany  budżetu 

PFOŚiGW po stronie dochodów o w/w kwotę. Zwiększenie dochodów powoduje konieczność 

dokonania  stosownych  zmian  po  stronie  wydatków.  Ze  względu  na  nieustannie  rosnące 

zainteresowanie  lokalnej  społeczności  możliwością  uzyskania  dofinansowania  ze  środków 

PFOŚiGW  do  zadań  związanych  z  demontażem  i  unieszkodliwieniem  odpadów 

zawierających azbest, przewidziano zwiększenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 

50.000 zł.  Kolejne  30.000 zł  planuje  się  przeznaczyć  na  dotację  dla  jednostek  sektora 

finansów publicznych, natomiast wydatki bieżące planuje się zwiększyć o kwotę 17.700 zł  

(w  tym  14.117  zł  zostanie  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  opracowania  aktualizacji 
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Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego  

na  lata  2008-2011  z perspektywą  do  roku  2015  -  zgodnie  z  decyzją  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.02.2008r.).

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  propozycję  zmian  budżetu  Powiatowego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. Zmiany te zostaną ujęte w projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2008r., który zostanie przekazany na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  do  zadania  pn.  „Wykonanie  nasadzeń  wzdłuż 

wyremontowanej drogi gminnej w Krzanowicach w kierunku granicy z republiką Czeską”  

dla Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  do  zadania  

pn.  „Wykonanie  nasadzeń  wzdłuż  wyremontowanej  drogi  gminnej  w  Krzanowicach  

w  kierunku  granicy  z  Republiką  Czeską”  dla  Urzędu  Miejskiego  w  Krzanowicach  

w wysokości do 4 200 zł.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej  dot.  wydania  albumu  z  fotografiami  nagrodzonych  i  wyróżnionych  osób  

w  konkursie  fotograficznym  „Powiat  Raciborski  –  mój  punkt  widzenia”  oraz  wierszami 

lokalnych  poetów,  dobranymi  tematycznie  do  niektórych  fotografii  –  wybór  oferty 

przedstawionych wydawnictw.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  Agencji  Wydawniczej  WAW  

na  wydanie  albumu  z  fotografiami  nagrodzonych  i  wyróżnionych  osób  w  konkursie 

fotograficznym „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia” oraz wierszami lokalnych poetów, 

dobranymi tematycznie do niektórych fotografii w ilości 1000 sztuk za kwotę 20 000 zł brutto 

(płatne ze środków Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej). Ponadto przyjął 

propozycję, aby połączyć rozdanie nagród finansowych, otwarcie wystawy w tut. Starostwie 

fotografii nagrodzonych i wyróżnionych fotografików z wręczeniem publikacji – albumów 

w ilości  po 10 sztuk w grudniu b.r.
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Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot. przetargu na „Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych – Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego ze względu na specyfikę zamówienia i niskie zainteresowanie 

ze strony wykonawców wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 

117 327,67  zł  brutto  na  realizację  zamówienia  w  zakresie  przetargu  na  „Lądowisko  

dla śmigłowców sanitarnych – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. Płatne ze środków 

rozliczanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008r.

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

na przeznaczenie środków własnych na roboty zabezpieczające na obiekcie Kuchni.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  przeznaczenie  środków  w  wysokości  

do kwoty 11  000 zł  brutto  na realizację  robót  zabezpieczających  konstrukcję  w budynku 

kuchni na budowie Szpitala Miejskiego w Raciborzu. Płatne ze środków własnych Powiatu 

2008r. (dział 851, rozdział 8511 § 6050). 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia 

przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 

8.500.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na inwestycje zawarte 

w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2008 rok oraz na remonty dróg powiatowych”.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  Komisji  przetargowej,  

aby  do  realizacji  zamówienia  publicznego  pn.  „Udzielenie  i  obsługa  kredytu 

długoterminowego w kwocie 8 500 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących 

środków  na  inwestycje  zawarte  w  Wieloletnim  Programie  Inwestycyjnym  na  2008  rok  

oraz  na  remonty  dróg  powiatowych”  wybrać  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  tj.  konsorcjum Banku 

Spółdzielczego w Raciborzu oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Jednocześnie 

zaakceptował  propozycję  odrzucenia  oferty  Banku  Ochrony  Środowiska  Oddział  

w Katowicach oraz BRE Banku Hipotecznego w Warszawie, a także wykluczył BRE Bank 

Hipoteczny z postępowania.
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Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Zamówień  Publicznych  

dot. przyjęcia informacji o wyniku postępowań przetargowych.

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

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  dot.  rozstrzygnięć  postępowań 

przetargowych organizowanych przez Referat Zamówień Publicznych w III kwartale 2008r. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw Społecznych  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  przedstawienia  informacji  

o  liczbie  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Raciborzu  z  rozbiciem  

na poszczególne gminy.

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

Starosta  przedstawił  informacją  o  liczbie  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  

w Raciborzu z rozbiciem na poszczególne gminy:

1) Gmina Racibórz -  37 osób,

2) Gmina Kuźnia Raciborska – 8 osób, 

3) Gmina Nędza – 5 osób, 

4) Gmina Rudnik  – 2 osoby,

5) Gmina Kornowac – 2 osoby, 

6) Gmina Krzanowice – 2 osoby, 

7) Gmina Krzyżanowice – 8 osób,

8) Gmina Cisek – 1 osoba  (Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. listy uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu z podziałem na Gminy według miejsca zameldowania tych 

osób. 

Starosta  zaprezentował  protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej 

przeprowadzonej w dniach od 16.07.2008r. do 29.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  21  

do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w  dniach  od  16.07.2008r.  do  29.07.2008r.  w  Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.
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Następnie  Starosta  przedstawił  protokół  z  kontroli  doraźnej  przeprowadzonej  w  dniach  

od 26.08.2008r.  do 29.08.2008r.  w Fundacji  na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

oraz projekt pisma do Prezesa Zarządu Fundacji.

W/w protokół wraz z projektem pisma stanowią załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  z  kontroli  doraźnej 

przeprowadzonej  w dniach od 26.08.2008r.  do 29.08.2008r.  w Fundacji  na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz zaakceptował projekt pisma do Prezesa Zarządu Fundacji. 

Starosta  omówi  pismo  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  

dot. szczegółowych działań Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na IV kwartał 2008r., 

które stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zatwierdził  „Szczegółowy  zakres  kontroli  finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na IV kwartał 2008r.” 

Jednakże,  wobec  dużej  rozbieżności  między  aktualnie  zatwierdzonym  planem  a  jego 

poprzednimi  wersjami,  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego  wyjaśnić  dlaczego  kontrole  finansowe  zaplanowane  na  III  kwartał  b.r.  

nie  zostały wykonane (w szczególności:  w CKU, ZSS, ZSE,  PZD,  Szpitalu Rejonowym  

w Raciborzu). 

Starosta przedstawił protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

z  kontroli  przeprowadzonej  w  okresie  od  16.09.2008r.  do  29.09.2008r.  w  Starostwie 

Powiatowym  w  Raciborzu  dot.  analizy  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2008r. 

W/w protokół stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w protokołem pokontrolnym.

Starosta omówił wnioski i interpelacje zgłoszone na XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 30.09.2008r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 

udzielić odpowiedzi na wnioski oraz interpelację radnego W. Gumieniaka, a Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na interpelacje:  Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego N. Miki oraz radnego J. Matyji. 
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Starosta poinformował, iż realizując wniosek nr 2 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska wystąpił, w imieniu władz samorządowych Powiatu Raciborskiego, do Marszałka 

Województwa  Śląskiego  z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  powierzenia  Powiatowi 

Raciborskiemu  organizacji  w  2010r.  tradycyjnego  święta  planów „Dożynki  Wojewódzkie 

2010”  (Informacja  o  realizacji  wniosków  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

Starosta  przekazał,  iż  wnioski  złożone  w  odpowiedzi  na  konkurs  nr:  03.04.00-003/08  

w ramach RPO WSL działanie 3.4 Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007-2013  oraz  w  odpowiedzi  

na  konkurs  nr:  04.03.00-004/08  w  ramach  RPO  WSL  działanie  4.3.  Promocja  kultury 

Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Ad. 6

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXI/212/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  20.06.2008r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Kornowac  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa (uzupełnienie). 

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu i  znajduje  się  

w teczce nr OR. 0047/08.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXII/221/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26.08.2008r.  w  sprawie  zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
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przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym  

do których nie  stosuje  się  przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r.  –  Ordynacja  podatkowa 

(uzupełnienie). 

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

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 08.10.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.10.2008r. 

3. Pismo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  nr  OA.0717-20/2008  

z dnia 30.09.2008r. 

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

dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na wykorzystanie wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.

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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  Uchwał  Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  Nr  21/52/07  z  dnia  05.04.2007r.  oraz  Nr  40/120/07  

z  dnia  25.09.2007r.  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  przyznawania  nagród Starosty 

Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwał  Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Nr 21/52/07 z dnia 05.04.2007r. oraz Nr 40/120/07 z dnia 25.09.2007r.  

w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  przyznawania  nagród  Starosty  Raciborskiego 

studentom Powiatu Raciborskiego.

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

dot. zmian budżetu PFOŚiGW.
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14. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot. dofinansowania do zadania pn. „Wykonanie nasadzeń wzdłuż wyremontowanej drogi 

gminnej w Krzanowicach w kierunku granicy z republiką Czeską” dla Urzędu Miejskiego 

w Krzanowicach.

15. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. wydania 

albumu z fotografiami nagrodzonych i wyróżnionych osób w konkursie fotograficznym 

„Powiat Raciborski – mój punkt widzenia” oraz wierszami lokalnych poetów, dobranymi 

tematycznie do niektórych fotografii – wybór oferty przedstawionych wydawnictw.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  przetargu  na  „Lądowisko  

dla śmigłowców sanitarnych – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

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

na przeznaczenie środków własnych na roboty zabezpieczające na obiekcie Kuchni.

18. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  rozstrzygnięcia  przetargu 

nieograniczonego  na  „Udzielenie  i  obsługę  kredytu  długoterminowego  w  kwocie 

8.500.000 zł  z  przeznaczeniem na  zabezpieczenie  brakujących środków na  inwestycje 

zawarte  w Wieloletnim Programie  Inwestycyjnym na  2008 rok oraz  na  remonty dróg 

powiatowych”.

19. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowań przetargowych.

20. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  zalecenia  

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  przedstawienia  informacji  

o  liczbie  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Raciborzu  z  rozbiciem  

na poszczególne gminy.

21. Protokół  z  kontroli  problemowej  gospodarki  finansowej  przeprowadzonej  w  dniach  

od 16.07.2008r. do 29.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-9-2/08 z dnia 01.10.2008r.). 

22. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach od 26.08.2008r. do 29.08.2008r. 

w Fundacji  na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz projekt pisma do Prezesa 

Zarządu Fundacji (pismo nr TK. 0913-11-2/08 z dnia 06.10.2008r.). 

23. Pismo  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  nr  TK.  0716-16/08  

z dnia 30.09.2008r. 

24. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  kontroli 

przeprowadzonej w okresie od 16.09.2008r. do 29.09.2008r. w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu. 
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25. Wnioski  i  interpelacje  zgłoszone  na  XXIII  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  w dniu 

30.09.2008r.

26. Informacja o realizacji wniosków z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

(pismo nr SE-I-055/3-2/08 z dnia 02.10.2008r.). 

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

do  określenia  realizacji  Uchwały  Nr  XXI/212/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  20.06.2008r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Kornowac  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa (uzupełnienie). 

28. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26.08.2008r.  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 (uzupełnienie). 
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