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PROTOKÓŁ  NR 102/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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: 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 101/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16.12.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. 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  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 101/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.12.2008r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r., który stanowi 

załącznik nr 3 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 23.12.2008r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok, który stanowi załącznik 

nr 4 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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r. 

 

Starosta przekazał, iż na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r. zachodzi 

konieczność zgłoszenia autopoprawek Zarządu do: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, polegających na tym, iż: 

1) zmienia się w § 1 ust. 2 w/w projektu uchwały kwotę 18 641 zł na kwotę 180 070 zł,  

2) zmienia się w § 1 ust. 3 w/w projektu uchwały kwotę 309 920 zł na kwotę 279 383 zł, 

 

2. uzasadnienia projektu apelu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań 

zmierzających do uruchomienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 

nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa, polegających na wprowadzeniu zmian 

w zdaniu siódmym. Po zmianie otrzymuje ono brzmienie: „Bliskość Powiatu 

Głubczyckiego, również regionu typowo rolniczego oraz brak w najbliższej okolicy szkół 

wyższych kształcących w tym kierunku, może dać gwarancję dużego zainteresowania 

kształcenia na kierunku rolniczym”.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował autopoprawki: do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2008 oraz do uzasadnienia projektu apelu Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie poparcia działań zmierzających do uruchomienia w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, iż zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad sesji w dniu 23.12.2008r. projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów, wyróżnień  

i nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 01.12.2008r. do 12.12.2008r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz projekt pisma do Dyrektora.   

W/w protokół oraz projekt pisma stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta poinformował, iż ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 

kontroli, w związku z tym nie zachodzi konieczność wydania wniosków pokontrolnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 01.12.2008r. do 12.12.2008r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz zaakceptował projekt pisma 

do Dyrektora.  

 

Starosta poinformował, iż Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej, pn.: 

1) prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego ponadgminnego, 60 miejscowego domu 

pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, 
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2) prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego ponadgminnego, 170 miejscowego domu 

pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

dokonała oceny ofert złożonych w ramach konkursu.  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15.12.2008r. do godz. 15
30

 wpłynęły następujące 

oferty: 

1) na zadanie nr 1 – Zgromadzenia S.S. Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy z siedzibą 

władz generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4, 

2) na zadanie nr 2 – Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z siedzibą władz 

prowincjalnych w Branicach przy ul. Szpitalnej 6. 

Oferty zostały złożone w prawidłowo oznaczonych kopertach, w związku z czym Komisja 

dokonała ich sprawdzenia pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, iż złożone oferty 

spełniają wymogi formalne. Następnie komisja omówiła i oceniła oferty pod względem 

merytorycznym. W wyniku oceny: 

1) oferta na zadanie nr 1 otrzymała 72 punkty na 120 możliwych, przez co spełniła wymóg 

uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów, 

2) oferta na zadanie nr 2 otrzymała 72 punkty na 120 możliwych, przez co spełniła wymóg 

uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. 

 

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu złożone oferty.  

Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej wybierając: 

1) ofertę Zgromadzenia S.S. Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy z siedzibą władz 

generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4 na prowadzenie na terenie Powiatu 

Raciborskiego ponadgminnego, 60 miejscowego domu pomocy społecznej 

przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

2) ofertę Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z siedzibą władz prowincjonalnych  

w Branicach przy ul. Szpitalnej 6 na prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego 

ponadgminnego, 170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. 
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Starosta przedstawił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 18.12.2008r., 

które stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do realizacji wniosek nr 1. W związku 

z powyższym polecił przygotować na posiedzenie Zarządu propozycję pisma  

do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zgłoszonych uwag do reformy 

programowej oświaty w terminie do 02.01.2009r., 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2008r., które stanowią załącznik nr 8  

do protokołu. Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sugestię Komisji, aby badaniem  

dla ciężarnych mieszkanek Powiatu Raciborskiego na „przeciwciała anti – HIV” objęta 

była każda mieszkanka Powiatu Raciborskiego, która wyrazi na to zgodę. Polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.  

Mając na względzie, iż w/w Komisje pozytywnie zaopiniowały zawarcie umowy  

na prowadzenie od 02.03.2009r. na terenie Powiatu Raciborskiego wielofunkcyjnej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego, Zarząd 

polecił w/w Kierownikowi podjęcie dalszych czynności w w/w sprawie.  

 

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała 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 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 układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 11 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 12 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 13 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 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2001r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.) 

organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają 

regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. W zakresie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego odrębne 

uregulowania zawiera ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.  

z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), która w art. 86 ust. 4 stanowi, że organizację 
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wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego 

określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. Uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego wprowadzające Regulamin Organizacyjny  

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu podjęte zostały z naruszeniem 

regulacji prawnych o rzeczowej właściwości organu posiadającego kompetencje  

do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Zachodzi więc konieczność ich uchylenia w celu 

wyeliminowania z obrotu prawnego.  

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

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

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16 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 23.12.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.12.2008r.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

4. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok. 

5. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 01.12.2008r. do 12.12.2008r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu oraz projekt pisma do Dyrektora.   

6. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej z dnia 22.12.2008r. 

7. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 18.12.2008r. 

8. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

13. 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. 

14. 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. 
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15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

 


