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OR.II.0022.1.20.2013 

PROTOKÓŁ  NR 118/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 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: 

 

I część – godz. 07.45 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 117/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 maja 2013 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

II część – po sesji  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 r.  

 

Starosta przekazał, iż w dniu 23 maja br. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595). Zmiana ta zostanie 

uwidoczniona we wszystkich uchwałach/decyzjach podejmowanych w trakcie dzisiejszego 

posiedzenia.  
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I część – godz. 07.45 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 117/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 maja 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

105087. 

Wicestarosta poinformował, że dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony  

nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres przyznania dodatków 

motywacyjnych dla wszystkich dyrektorów szkół/placówek oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu upływa 31 maja 2013 r. Wicestarosta przypomniał, że Zarząd  

nie przyznał dodatku motywacyjnego na okres od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu. W związku z powyższym zaproponował, aby przyznać Dyrektorom: ZSZ  

i CKU dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł, a Dyrektorowi ZSE w wysokości 300 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Wicestarosty licząc,  

że przyznanie dodatków motywacyjnych ww. Dyrektorom zmotywuje ich do dalszej pracy  

oraz przyczyni się do tego, że w przyszłości nie będą miały miejsce sytuacje, których 

wynikiem będzie nieprzyznanie dodatków.   

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

105660. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Ocickiej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Zaproponował,  

aby sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Raciborzu  

przy ulicy Ocickiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 875/44, k.m.10, obręb Racibórz,  

o pow. 100 m
2
 stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. Wartość rynkowa 

przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem wykonanym przez rzeczoznawcę 

majątkowego, wynosi 13 670,00 zł. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nowoczesna” z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej 3. 

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

105732. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ulicy Ocickiej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

(po wykreśleniu omyłkowo wpisanej w tytule drugiej litery „w”).  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Karola 

Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Zaproponował, aby sprzedać w drodze 

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ww. nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie 

jako działka nr 2225/180, k.m.4, obręb Racibórz, stanowiącą własność Powiatu 
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Raciborskiego. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa 

nieruchomości wynosi 808 725,00 zł. Ustalona cena wywoławcza wynosi 809 000,00 zł netto. 

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

105713. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Karola 

Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajem pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Zaproponował, aby wyrazić zgodę na wynajem pomieszczeń o pow. około 600 m
2
  

po zlikwidowanym oddziale dermatologicznym, znajdujących się w budynku szpitalnym  

- blok „A„ na VI piętrze na okres powyżej 3 lat. Pomieszczenia zostaną wynajęte na cele 

związane ze świadczeniem usług medycznych. Oferent zostanie wyłoniony w drodze 

przetargu. 

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

105690. 

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

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

pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego (po poprawieniu numeru 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego przywołanej w podstawie prawnej uchwały).  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 3  

 

Starosta omówił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, prawa 

trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną  
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w Raciborzu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 767/121 (k.m.9), obręb Ostróg,  

o pow. 0,0574 ha, zapisaną w operacie ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe („Bz”). 

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

103844. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia na rzecz Zespołu Szkół 

Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, prawa trwałego zarządu 

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, położoną w Raciborzu, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 767/121 (k.m.9), obręb Ostróg, o pow. 0,0574 ha, 

zapisaną w operacie ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe („Bz”). 

Decyzja znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

105447. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

105479. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. W związku z przekazaną informacją o przesłaniu  

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S)  

w wersji elektronicznej dnia 14 maja br., tzn. cztery dni po terminie określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
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budżetowej Zarząd polecił, aby Dyrektor zobligował główną księgową do dotrzymywania 

terminów składania sprawozdań do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. przejęcia drogi dojazdowej do Starostwa – Plac Stefana Okrzei w Raciborzu. 

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

105542. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. przejęcia drogi dojazdowej do Starostwa – Plac 

Stefana Okrzei w Raciborzu:  

1) wyraził zgodę na przejęcie od Miasta Racibórz terenu jezdni i chodnika przy Placu Stefana 

Okrzei w Raciborzu i zlecił Referatowi Gospodarki Nieruchomościami realizację 

formalności z tym związanych, 

2) zlecił przygotowanie i przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy  

Plac Stefana Okrzei Referatowi Inwestycji i Remontów jeszcze przed przejęciem gruntu  

– przy wykorzystaniu zgody Prezydenta Miasta na dysponowanie terenem do celów 

remontowych. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

w sprawie wytycznych dot. zatrudniania nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy w zespołach 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

105760. 

W tym miejscu Wicestarosta rozdał zebranym nowe wersje załączników do ww. karty 

informując, że w załączniku nr 1 dopisano przede wszystkim to, że wymiar etatu nauczyciela 

bibliotekarza wynosi 30 godzin, a wymiar etatu nauczyciela pedagoga wynosi 20 godzin.  

Z kolei w załączniku nr 2 ujęto (w nowym układzie tabelarycznym) dane dotyczące 

zatrudnienia bibliotekarzy i pedagogów w roku szkolnym 2012/2013 oraz propozycje ich 

zatrudnienia od roku szkolnego 2013/2014.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wytyczne dot. zatrudniania nauczycieli pedagogów  

i bibliotekarzy w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

i polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać je do stosowania 

dyrektorom szkół.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji konkursu 

„Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej 2013 roku”. 

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

105626. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poinformował, że w celu 

popularyzacji osiągnięć zawodowych i społecznych rolników, promowania bezpieczeństwa 

pracy w rolnictwie, jak również kreowania pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi Powiatu 

Raciborskiego przystąpiono w 2013 r. do organizacji nowego konkursu pn.: „Najlepszy rolnik 

ziemi raciborskiej … roku”. Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono do 10 maja 2013 r. 

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów były Gminy, KRUS – PT Racibórz, 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Śląska Izba Rolnicza – PT Racibórz. Mimo 

szerokiego rozpropagowania informacji o konkursie, zarówno przez tut. Starostwo,  

jak i instytucje działające na rzecz rolnictwa, w wyznaczonym terminie nie została zgłoszona 

żadna kandydatura.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji konkursu „Najlepszy rolnik 

ziemi raciborskiej 2013 roku” polecił Kierownikowi ww. Referatu zmodyfikować istniejącą 

formułę honorowania najlepszych rolników Powiatu Raciborskiego. Stosowne propozycje 

zmian należy przedłożyć na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. ograniczenia uciążliwości drogi 

krajowej DK 45 ul. Kozielskiej w Raciborzu. 

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

105762. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. ograniczenia uciążliwości drogi krajowej 

DK 45 ul. Kozielskiej w Raciborzu zobowiązał Kierownika ww. Referatu do zorganizowania 

spotkania z mieszkańcami ulicy Kozielskiej w Raciborzu, w celu rozpropagowania informacji 

o konieczności podjęcia uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.  
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Starosta omówił:  

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 maja 2013 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 105425,  

2) wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 maja 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 106006.  

Zarząd polecił Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  

3) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 maja 

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 106016. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

4) wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 23 maja 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 106018.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 4. Odnośnie wniosku nr 1 Kierownik Referatu 

poinformuje Przewodniczącego Komisji, że w opinii Członków Zarządu wniosek ten  

nie został przegłosowany,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 maja 2013 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 105991. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

105519. 
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Starosta poinformował, że w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały zmieniły się 

kwoty ogółem, wydatków bieżących i dotacji bieżących.  

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 na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

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 28 maja 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Raciborzu przy ulicy Ocickiej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu  

przy ulicy Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym użytkowaniu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

 


