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OR.II.0022.1.5.2013 

PROTOKÓŁ  NR 103/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lutego 2013 r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Omówienie zawiadomienia Prezydenta Miasta Racibórz o wszczęciu z urzędu 

postępowania administracyjnego. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 102/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2013 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

Sławomira Janowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Bożenę 

Chudzińską – Latacz wraz z Wicedyrektorem Kazimierzem Domasikiem oraz Kierownika 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa  

Krzysztofa Spornego i Inspektora ww. Referatu Magdaleną Bazak.  

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło zawiadomienie Prezydenta Miasta 

Racibórz o wszczęciu z urzędu z dniem 29 stycznia 2013 r. postępowania administracyjnego 

w sprawie wymierzenia Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka z siedzibą  

przy ul. Zamkowej 1 administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie w wyniku niewłaściwej 
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pielęgnacji trzech drzew liściastych ozdobnych gatunków, o obwodach pni mierzonych  

na wysokości 1,3 m wynoszących 185,5 cm, 272 cm i 221 cm, rosnących na terenie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem 125/12 (k. m. 1) obręb Ostróg 

położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

w trwałym zarządzie ZSM w Raciborzu.  

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86775. 

Mając na uwadze to, że za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane 

niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych wymierzana jest administracyjna 

kara pieniężna, Starosta zapytał przedstawicieli ww. Szkół, jakie kroki zamierzają podjąć,  

aby uniknąć wymierzenia kar, które skutkować będą wydatkowaniem środków z budżetu 

Powiatu Raciborskiego ?  

Wicedyrektor ZSZ w Raciborzu Kazimierz Domasik przypomniał, że prace pielęgnacyjne 

czterech drzew rosnących na terenie nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu,  

przy ul. Wileńskiej 8 zlecane były od 2002 r., przy czym początkowo prace te wykonywała 

Straż Pożarna, a później Pan Kudla. Dyrekcja była przekonana, że wykonawca posiada 

stosowne uprawnienia. Oferta Pana Kudli została wybrana spośród innych, gdyż była 

najkorzystniejsza cenowo. Celem zabiegów pielęgnacyjnych nie było zniszczenie drzew tylko 

zapewnienie bezpieczeństwa dla przechodniów, uczniów i parkujących samochodów. 

Interwencje w tym zakresie składali jeden z rodziców i samorząd uczniowski.  

Zdaniem Wicedyrektora drzewa zachowają żywotność. Cięcia nie były tak radykalne jak 

wynika z opinii biegłego, były jedynie kontynuacją cięć z lat ubiegłych. Na drzewach były 

prowadzone wcześniej prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu suchych i połamanych 

drzew. Mając na uwadze powyższe Szkoła zakwestionowała ustalenia wynikające z opinii 

biegłego powołanego przez Urząd Miasta w Raciborzu, zlecając wykonanie opinii  

dr. Janowi Dudzie. Opinia dr. Dudy jest korzystana dla Szkoły i zostanie przekazana  

do Urzędu Miasta oraz do Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

tut. Starostwa. Kończąc swą wypowiedź Wicedyrektor Domasik poinformował, że dalsze 

działania Szkoły koncentrować się będą wokół pielęgnacji ww. drzew, a na prace te 

zaplanowano środki w budżecie na 2013 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomir Janowski poinformował,  

że w grudniu 2012 r. przeprowadzono pielęgnację drzew na terenie nieruchomości gruntowej 

położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, gdyż konar jednego z drzew spadł na trawnik. 

Prace pielęgnacyjne prowadziła firma zajmująca się wycinką drzew reprezentowana  

przez Pana Tadeusza Szembela. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy prace pielęgnacyjne 
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zostały przeprowadzone prawidłowo, a Urząd Miasta Racibórz wszczął postępowanie  

ze względu na złożoną przez mieszkańca skargę. Ponadto uznano, że w sprawie wymagane  

są wiadomości specjalne, stąd niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, 

która może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W przypadku gdy opinia biegłego będzie 

negatywna zostaną natychmiast podjęte przez Szkołę dalsze czynności.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny 

poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prace ziemne oraz inne prace 

związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone 

w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach 

powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.  

Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować 

wyłącznie: 

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. 

Nie ma więc w obowiązujących przepisach zapisu, który zawierałby ogólną zgodę  

na przycinkę drzew. Natomiast za: 

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego  

albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób 

szkodliwy dla roślinności; 

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; 

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym 

wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych  

karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Wicestarosta zasugerował zebranym, aby w przyszłości w prowadzonych postępowaniach 

pielęgnacyjnych drzew i krzewów dowodem w sprawie była dokumentacja fotograficzna.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować pismo do dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego przypominające o obowiązku przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwłaszcza tych 

dotyczących wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.  
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Ponadto Zarząd zobowiązał obecnych na posiedzeniu Dyrektorów, aby informowali  

na bieżąco o podejmowanych czynnościach związanych z prowadzonymi przez Urząd Miasta 

Racibórz postępowaniami dotyczącymi niewłaściwej pielęgnacji drzew. 

Ad. 2 

Protokół Nr 102/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia  

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie organizacji 

dorocznego konkursu pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej... roku". 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

87103. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie organizacji dorocznego konkursu  

pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej... roku". 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, ustalono jednorazową odpłatność za jej ustanowienie w kwocie 7.331,00 zł. 

Oświadczeniem z dnia 8 października 2012 r. rzeczoznawca majątkowy skorygował  

ww. opłatę, wobec czego wynosi obecnie 6.738,00 zł. Opłata ta będzie powiększona  

o należny podatek od towarów i usług VAT. Opłata ta stanowić będzie dochód budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86277. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. Jednocześnie zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, aby wszelkie czynności związane z przygotowywaniem podobnych spraw 

były ostatecznie z wnioskodawcami ustalane, doprecyzowane i zaakceptowane tak,  
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aby wykluczyć w przyszłości konieczność uchylania lub zmieniania już podjętych  

przez Zarząd uchwał. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po wysłaniu materiałów do Członków Zarządu 

otrzymała korespondencję wewnętrzną Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

w sprawie zmniejszenia planu wydatków będących w dyspozycji Referatu o kwotę 14 500 zł  

i jednocześnie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

o ww. kwotę z przeznaczeniem na malowanie zalanych pomieszczeń. W związku  

z powyższym zaproponowała, aby Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

87756. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 4 

Starosta przedstawił projekty pism kierowanych do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu i Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu dot. wyrażenia opinii  

w sprawie połączenia ZSE i ZSZ.  

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 88249  

i 88247. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował treść pism kierowanych do Dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

dot. wyrażenia opinii w sprawie połączenia ZSE i ZSZ, po dokonaniu zmiany polegającej  

na wykreśleniu po pkt 1 i 2 słów: „jeżeli tak”. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika podkreślił, że nie otrzymał w wersji 

elektronicznej omawianych pism.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosków Wójta Gminy Rudnik nr IRI.6722.0001.2012 z dnia 25 stycznia 2013 r.  

oraz nr IRI.6722.0002.2012 z dnia 25 stycznia 2013 r. o uzgodnienie: 
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1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik  

pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 

2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik  

pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86795, a projekt postanowienia pod numerem UID 86796. 

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie:  

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik  

pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik  

pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne 

postanowienie. 

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury  

i Budownictwa.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

87025. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych  

i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2012. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86798. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2012. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86782. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o  zbyciu mienia ruchomego małej wartości w roku 2012. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej przyziemia kościoła  

p.w. św. Anny w Gamowie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86183. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie wniosek Rzymskokatolickiej Parafii 

p.w. św. Anny w Gamowie dot. udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej 

przyziemia kościoła p.w. św. Anny w Gamowie. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poinformuje wnioskodawcę. Jednocześnie dodatkowo wyjaśni  

wnioskodawcy, że Rada na sesji w dniu 29 stycznia b.r. podjęła uchwałę w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania 

zadania, zatem kolejne wnioski o udzielenie dotacji mogą zostać złożone i rozpatrzone  

po wejściu w życie ww. uchwały. 

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXVI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 87666.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby odpowiedzi na:  

1) interpelację radnego Leona Fiołki udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu,  

2) interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka udzieliła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  
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3) interpelacje radnych Leonarda Malcharczyka oraz Franciszka Marcola udzieliła Kierownik 

Biura Rady.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.000 zł z nadwyżki 

budżetowej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu nr DK.3021.2.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie 

zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.000 zł z nadwyżki budżetowej.  

Po dokonanej analizie stwierdził, że DPS ”ZJ” w Raciborzu nie przekazał na koniec  

2012 roku kwoty 7.000 zł do nadwyżki budżetowej. Po odjęciu odsetek bankowych, które  

nie są dochodem DPS ”ZJ” tylko Powiatu Raciborskiego (Starostwo ponosi koszty obsługi 

bankowej Powiatu), jednostka więcej wydała środków, niż wypracowała dochodów.  

W związku z powyższym budżet DPS ”ZJ” w Raciborzu nie zostanie zwiększony o kwotę 

7.000 zł. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Ad. 5 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi ww. Referatu: 

1) określić planowane czynności niezbędne do realizacji Uchwały, 

2) ustalić terminy realizacji czynności, o których mowa w pkt 2.  

 

Po uzupełnieniu ww. kartę informacyjną należy przekazać na kolejne posiedzenie.  

Powyższe zasady należy stosować do wszystkich kart informacyjnych dotyczących realizacji 

uchwał Rady.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lutego 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lutego 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie organizacji dorocznego konkursu 

pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej... roku". 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

 


