
PROTOKÓŁ  NR 101/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 16 grudnia 2008r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  100/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 10.12.2008r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  100/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  10.12.2008r.

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala 

Rejonowego  im.  dr  Józefa  Rostka  w  Raciborzu,  stanowiącego  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

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

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego.

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  funkcjonowania  w  Powiecie  Raciborskim 

systemu zarządzania środowiskowego.

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

Ad. 3

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia budżetu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił  się  

z  prośbą  o  zwiększenie  budżetu  PUP  na  2009r.,  w  związku  z  planowaną  na  ten  rok 

przeprowadzką Urzędu do budynku przy ul. Klasztornej 6.

Według wstępnych szacunków Dyrektora będą to wydatki na:

− energię cieplną – 30 000 zł,
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− wodę – 1 000 zł,

− ścieki – 2 000 zł,

− energię elektryczną – 10 000 zł,

− serwis podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 1 000 zł,

− ochronę budynku – 5 000 zł,

− podatek od nieruchomości – 4 000 zł.

Podane wyżej kwoty są danymi szacunkowymi, obliczonymi na okres 6 miesięcy.

Ponadto  Dyrektor  szacuje,  iż  Powiatowy  Urząd  Pracy  poniesie  wydatki  związane  

z transportem w czasie przeprowadzki w kwocie 4 000 zł.

Łączna kwota szacowanych, dodatkowych, wydatków w 2009r. może wynieść 57 000 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z prośbą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w  Raciborzu  dot.  zwiększenia  budżetu  Urzędu  na  2009  rok  w  związku  z  planowaną 

przeprowadzką  do  budynku  przy  ul.  Klasztornej  6.  Polecił  Kierownikowi  Referatu 

Organizacyjno  –  Administracyjnego  zweryfikować  wysokość  wydatków,  jakie  będą 

ponoszone  przez  PUP na  w/w  cel.  Po  zweryfikowaniu  w/w  sprawa  omawiana  będzie  

na jednym z posiedzeń w styczniu 2009r.

Starosta przedstawił wnioski o przyznanie nagród rocznych dla kierowników samorządowych 

jednostek  organizacyjnych  posiadających  osobowość  prawną,  które  stanowią  załączniki  

od nr 10 do nr 14 do protokołu. 

Starosta  skonsultował  z  Zarządem  wysokość  nagród  rocznych  dla  kierowników 

samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, przyznając:

1) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  „Złota  Jesień” w Raciborzu Jolancie  Rabczuk 

nagrodę w wysokości 5 000 zł, 

2) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Jerzemu Szydłowskiemu nagrodę 

w wysokości 5 000 zł, 

3) Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Edmundowi Stefaniakowi nagrodę 

w wysokości 4 000 zł, 

4) Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  Henrykowi 

Hildebrandowi nagrodę w wysokości 3 500 zł, 

5) Powiatowemu Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego w Raciborzu Gabrielowi  Kuczerze 

nagrodę w wysokości 1 700 zł. 
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Ponadto  Zarząd  polecił  Głównemu  Specjaliście  ds.  zarządzania  personelem  przygotować 

projekt  nowelizacji  zarządzenia  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu 

przyznawania nagrody rocznej dla kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 

posiadających osobowość prawną wraz ze wzorem wniosku o przyznanie nagrody, nakazując 

jednocześnie merytoryczne prowadzenie tych spraw począwszy od 2009r. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż tut. Starostwo zamierza założyć od 02.01.2009r. lokatę 

bankową. W związku z powyższym należałoby wystąpić do banków w sprawie przesłania 

ofert w tym zakresie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Skarbnika Powiatu, aby w związku 

z zamiarem założenia od 02.01.2009r. lokaty bankowej wystąpić do banków o przesłanie ofert 

w tym zakresie. Oferty powinny zawierać informacje dotyczące:

1) oprocentowania lokat 1 i 2 miesięcznych dla kwot 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł,

2) wysokości gwarancji. 

W związku z oczekiwaniami Gmin Powiatu Raciborskiego, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować pismo do dyrektorów 

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

przygotowania informacji zawierającej n/w dane:

1. liczba uczniów w klasach pierwszych z podziałem na miejsce zamieszkania, 

2. średnia ocen w/w uczniów z matematyki i języka polskiego za I półrocze.

Ad. 4

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  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.11.2008r.  w sprawie Programu 

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

na  terminowe  przedkładanie  kart  informacyjnych  dot.  realizacji  uchwał  Rady  (zgodnie  

z pkt 5, ppkt 5 lit. c Instrukcji postępowania Nr 13/OR/2007 w sprawie szczegółowych zasad 

postępowania obowiązujących w zakresie przekazywania materiałów na posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego karty składane są w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały).

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 16.12.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.12.2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie funkcjonowania w Powiecie 

Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  funkcjonowania  w  Powiecie 

Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego.

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia budżetu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.

10. Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  kierownika  samorządowej  jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu.

11. Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  kierownika  samorządowej  jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu.

12. Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  kierownika  samorządowej  jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu.

13. Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  kierownika  samorządowej  jednostki 

organizacyjnej  posiadającej  osobowość  prawną  –  Dyrektora  Powiatowego  Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
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14. Wniosek  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  kierownika  samorządowej  jednostki 

organizacyjnej  posiadającej  osobowość  prawną  –  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu. 

15. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.11.2008r. w sprawie Programu 

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2009.
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