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OR.II.0022.1.13.2014 

PROTOKÓŁ  NR 158/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 kwietnia 2014 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. Przyjęcie Protokołu Nr 157/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 kwietnia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 157/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 kwietnia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 
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regulaminów przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród Dyrektora 

Szkoły/Placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

150444. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród Dyrektora Szkoły/Placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skierować do władz statutowych 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu przedmiotowy projekt uchwały, celem zaopiniowania.  

Po uzyskaniu ww. opinii należy przygotować projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród Dyrektora Szkoły/Placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przypomniał,  

że Rada Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 25 marca 2014 r. podjęła Uchwałę  

Nr XL/394/2014 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W czasie analizy 

ww. Uchwały stwierdzono błędy pisarskie, tj. w § 26 Uchwały błędnie wpisano numer 

uchylanej uchwały, w której Rada dnia 20 grudnia 2013 r. nadała lecznicy statut  

w poprzedniej wersji. Natomiast w rozdz. I pkt 9 załącznika nr 1 do cytowanej Uchwały 

 nie podano ilości łóżek Oddziału Pulmonologicznego, który od swojego powstania  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu posiadał 27 łóżek, co było wykazywane we wszystkich 

poprzednich statutach zakładu. Błędy, o których mowa w projekcie niniejszej uchwały 
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powstały na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej, w związku z powyższym nie będą 

prowadzone konsultacje społeczne tego projektu uchwały.  

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

157255. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. W projekcie uchwały zaproponowano, aby sprzedać  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, k.m.5, 

obręb Markowice, o powierzchni 957 m
2
, zapisaną w księdze wieczystej  

nr GL1R/00037134/3 jako własność Powiatu Raciborskiego. Ustalona cena wywoławcza  

ww. nieruchomości wynosi 250 000,00 zł brutto.   

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

157370. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty. Poinformowała, że w związku 

ze zmianą personalną na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany treści Uchwały 

Nr 31/126/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie 
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upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania należności na raty, tj.: w Wykazie osób upoważnionych do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty, do kwoty 5.000 zł: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu - Monika Mużelak", 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu - Mirosław 

Ruszkiewicz". 

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

157030. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok". 

Poinformował, że zgodnie z regulacją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Podobny wymógł zawarła Rada Powiatu Raciborskiego w Uchwale Nr XXIV/249/2012  

z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.  

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

157250. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".  
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

157320. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Biura Rady dot. uaktualnienia podziału Powiatu 

Raciborskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 

2014 r. o nowo powstałe ulice na terenie miasta Racibórz. Poinformował, że Rada Miasta 

Racibórz dnia 26 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/532/2014  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XX/288/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podziału miasta Racibórz na okręgi wyborcze, dodając nowo powstałe ulice na terenie miasta 

Racibórz, tj.: Dębniki, Pogodna, Tęczowa. W związku z powyższym należy uzupełnić 

dotychczasowy podział powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze poprzez dodanie  

do okręgu wyborczego nr I ulic: Dębniki, Pogodna, Tęczowa oraz przekazać uzupełniony 

podział do zaopiniowania Radzie Powiatu Raciborskiego. 

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

157585. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzupełnił dotychczasowy podział powiatu raciborskiego  

na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 2014 r. poprzez 

dodanie do okręgu wyborczego nr I ulic: Dębniki, Pogodna, Tęczowa oraz postanowił o jego 

przekazaniu do zaopiniowania Radzie Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. kwartalnej informacji (obejmującej okres do dnia sporządzenia informacji) obrazującej 

postęp prac związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2014-2015. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

156660. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2014-2015. 

 

Wicestarosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dot. liczby dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego przebywających  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wg stanu na ostatni dzień I kwartału 2014 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 157145. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień  

I kwartału 2014 r.  

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała 

zebranych z wstępną wersją projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek 

prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

W trakcie dyskusji zebrani zgłosili drobne uwagi do treści przygotowanego dokumentu. 

Ustalono, że poprawiony projekt uchwały zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie. 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że ww. uchwała wejdzie w życie z dniem 

podjęcia i będzie miała zastosowanie do nagród rocznych przyznanych za 2013 r.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi w Biurze 

Obsługi Prawnej tut. Starostwa przygotować do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu wniosek o zbadanie na jakiej podstawie, w jakiej wysokości  

oraz czy w ogóle Prezesowi Zarządu ww. Spółki były przyznawane nagrody roczne  

w okresie, w którym jedynym wspólnikiem Spółki był Skarb Państwa, jak i w okresie 

późniejszym (od 2010 r. do nadal). O powyższym Rada Nadzorcza powinna poinformować 

Zarząd w terminie do 30 kwietnia 2014 r.  
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Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XL/389/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

156751. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

157186. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/391/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

157204. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/392/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2014. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

157036. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/393/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

157042. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/394/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

157039. 

 

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. -------------------------- 

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08 kwietnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08 kwietnia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok". 


