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OR.II.0022.1.23.2014 

PROTOKÓŁ  NR 168/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 czerwca 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 167/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 czerwca 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 przekazał, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 08.00,  

a kolejne 15 lipca 2014 r.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 167/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 czerwca  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

167828. 

Starosta przypomniał, że dnia 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI/352/2013 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

w której wyraziła zgodę na utworzenie przez Szpital Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego. 

Oddział będzie miał za zadanie objęcie opieką i pielęgnacją osoby przewlekle chore, a także 

osoby, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnostyczny. Osoby  

te nie wymagają na tym etapie dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia  

i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. W związku  

z powyższym Dyrektor Zakładu zwrócił się o udzielenie lecznicy dotacji celowej w kwocie 

220 000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia nowotworzonego oddziału. Zgodnie  

z art. 114 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital może 

otrzymać dotację w wysokości 202 400,00 zł, co stanowi 92 % wnioskowanej kwoty. 

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 udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 czerwca 2014 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie ww. projektu uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 

2014 r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok 

zwiększa się w Rozdziale 85111 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Szpitala Rejonowego w Raciborzu”  

o dodatkową kwotę 6 900,00 zł. Łącznie na ww. zadanie przeznacza się 36 900,00 zł. 
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Ww. informacja została przedstawiona radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 16 czerwca 2014 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok oraz polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować nową wersję ww. dokumentu. 

  

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 8 sztuk drzew z gatunku 

jarząb pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa oraz 2 sztuk drzew z gatunku 

wierzba biała przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. Poinformował,  

że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, zwrócił się do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 9 sztuk drzew,  

a to ze względu na ich zły stan zdrowotny i zagrożenie budynkowi. Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa pozytywnie zaopiniował 

usunięcie 8 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia 

akacjowa oraz 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, ze względu na ich zły stan zdrowotny 

oraz zaburzoną statykę. Zwiększenie ilości drzew wynika z faktu stwierdzenia,  

przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, podczas 

wizji w terenie dwóch dodatkowych drzew, które całkowicie utraciły żywotność i winny 

zostać również usunięte. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody "usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza  

albo prezydenta miasta na wniosek: posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej 

nieruchomości". Wobec powyższego usunięcie drzew wymaga zgody Zarządu Powiatu 

Raciborskiego reprezentującego właściciela, tj. Powiat Raciborski. 

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

166652. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 8 sztuk 

drzew z gatunku jarząb pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa oraz 2 sztuk 

drzew z gatunku wierzba biała przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

166019. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 29 kwietnia 2014 r. podjął Uchwałę Nr 161/824/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. W wyniku przeprowadzonej procedury 

konkursowej w dniach 2 – 3 czerwca 2014 r. kandydatem na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3 został Pan Herbert Dengel. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

organ prowadzący po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zatwierdza konkurs  

na dyrektora szkoły lub placówki. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8. 

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

166023. 

Wicestarosta przekazał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 

2014 r. podjął Uchwałę Nr 161/825/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. W wyniku 

przeprowadzonej procedury konkursowej w dniach 2 – 3 czerwca 2014 r. kandydatem  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 

została Pani Marzena Czaplińska - Mroczek. 
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Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

organ prowadzący po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zatwierdza konkurs  

na dyrektora szkoły lub placówki. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8.  

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 

167590. 

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

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami                 

dot. sprzedaży przez Powiat Raciborski nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10 na rzecz „Centrum Zdrowia” sp. z o.o. 

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

167739. 

Starosta przekazał, że w wyniku prowadzonych negocjacji dotyczących sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4373/164, k.m. 4, zlokalizowanej w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 10, Zarząd „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu,  

po przeanalizowaniu propozycji Powiatu Raciborskiego uznał, iż biorąc pod uwagę wiek 

budynku oraz jego małą funkcjonalność cena w wysokości 1 800 000,00 zł jest za wysoka.  

W związku z powyższym Spółka zaproponowała cenę w wysokości 1 500 000,00 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dotyczącą kontynuacji negocjacji  

z „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w celu zbycia nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 4373/164, k.m. 4, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10  

za cenę 1 500 000,00 zł brutto, jednak pod warunkiem, iż powyższa kwota będzie płatna 

jednorazowo.  
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Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 167563. 

 

Starosta poinformował, że wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józefem Stukatorem uczestniczył w spotkaniu z Prałatem Katedry Wawelskiej,  

które dotyczyło uczczenia pochówku księcia Mieszka Laskonogiego w ww. Katedrze.  

Plan obchodów związanych z uczczeniem postaci księcia Mieszka Laskonogiego obejmuje 

m.in.: mszę świętą, która odprawiona ma zostać w Katedrze Wawelskiej w październiku br. 

oraz wydanie pamiątkowego medalu. Kolejne spotkanie w powyższej sprawie odbędzie się  

w dniu 23 czerwca br.  

Starosta przypomniał, że na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

radny Norbert Mika zainicjował temat związany z uczczeniem również na terenie powiatu 

raciborskiego postaci księcia Mieszka Laskonogiego. Przystępując do realizacji  

ww. interpelacji Zarząd zaakceptował propozycję nazwania parku tzw. zamkowego  

im. księcia Mieszka Laskonogiego, a w przyszłości wniesienia pomnika władcy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o wpisaniu do kalendarza imprez kulturalnych  

na 2014 r. obchodów związanych z uczczeniem na terenie powiatu raciborskiego postaci 

księcia Mieszka Laskonogiego, syna Władysława II Wygnańca oraz dalszej promocji tej 

ważnej dla regionu postaci. W organizację obchodów zaangażowane będą: Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

oraz Podinspektor ds. współpracy z mediami OR.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu wstępne propozycje obchodów. 

 

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęły pisma, w których Gminy Powiatu 

Raciborskiego przedstawiły propozycje produktów zgłoszonych do tzw. Zestawu 

Promocyjnego Raciborszczyzny.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycjami produktów zgłoszonych  

przez Gminy do tzw. Zestawu Promocyjnego Raciborszczyzny i polecił Podinspektorowi  

ds. współpracy z mediami OR zorganizować spotkanie zespołu ds. zaopiniowania produktów, 

które będą promowane ww. zestawie przez najbliższe 2 lata. 
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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 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 – uzupełnienie, przyjmując informację  

o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

167281. 

 

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 czerwca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 czerwca 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie  

8 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa  

oraz 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 

w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 3. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 


