
PROTOKÓŁ  NR 115/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 17 marca 2009r.

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:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  114/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 10.03.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Starosta poinformował, iż w dniach 13 – 15.03.2009r. w hrabstwie Wrexham  

z oficjalną wizytą gościła delegacja Powiatu Raciborskiego. W tym roku mija pięć lat odkąd 

samorządy, polski i walijski, podpisały umowę o współpracy. Poza udziałem w spotkaniu  

z władzami hrabstwa, delegacja Powiatu Raciborskiego odwiedziła Polską Sobotnią Szkołę 

oraz spotkała się z mieszkającą w Wrexham Polonią. 

Starosta poinformował, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zakończył  ocenę 

merytoryczno  –  techniczną  wniosków  o  dofinansowanie  złożonych  w  ramach  konkursu  

nr 08.02.00-007/08 dla działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny projekt Powiatu 

Raciborskiego pt. „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 
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Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu”  uzyskał  ocenę  pozytywną  

i znalazł się na 16 pozycji listy rankingowej dla projektów realizowanych na terenie gmin 

powyżej 50 tys. mieszkańców. Z uwagi na pozycję, jaką zajmuje projekt na liście rankingowej 

oraz  ze  względu  na  wyczerpanie  alokacji  wniosek  Powiatu  Raciborskiego  

nie został wybrany do dofinansowania.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z listą rankingową tych projektów, które będą 

realizowane w ramach działania 8.2  Infrastruktura placówek oświaty.  Wyraził dezaprobatę  

co do decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, zwracając uwagę na brak spójności między 

priorytetowymi zadaniami, które powinny być realizowane na terenie gmin powyżej 50 tys. 

mieszkańców a tymi, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO. 

Starosta poinformował, iż w dniu 20.04.2009r. gościć na ziemi raciborskiej będzie Sekretarz 

Stanu  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Kazimierz  Plocke.  W  ramach  wizyty 

przewiduje się m.in. spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz przodującymi 

rolnikami Powiatu Raciborskiego.

Ad.1

Protokół  Nr  114/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  10.03.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia 

uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu 

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

w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta  wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  regulacją  12  pkt  8  lit.  d  ustawy  z  dnia  5.06.1998r.  

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

do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  między  innymi  ustalanie  maksymalnej 

wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym. Przedmiotowa 

uchwała natomiast regulowała warunki udzielenia konkretnej pożyczki, tj. podmiot, któremu 

będzie  udzielona  pożyczka,  wielkość  pożyczki,  okres  jej  spłaty  oraz  oprocentowanie 

pożyczki, co jest kompetencją zarządu powiatu. Wobec powyższego należy uchylić Uchwałę 

Nr XXVIII/289/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.02.2009r. w sprawie udzielenia 

pożyczki SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

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

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia 

maksymalnej  wysokości  pożyczek  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  

w roku budżetowym 2009.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  regulacją  12 pkt  8  lit.  d  ustawy z dnia  5.06.1998r.  

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

3



do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  między  innymi  ustalanie  maksymalnej 

wysokości  pożyczek  udzielanych  przez  zarząd  w  roku  budżetowym.  Wobec  powyższego 

zaproponował,  aby  maksymalna  wysokość  pożyczek  udzielanych  przez  Zarząd  w  roku 

budżetowym  2009,   została  określona  w  kwocie  do  1.000.000  zł.  Propozycja  powyższa 

spotkała się z akceptacją zebranych. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  pożyczek  udzielanych  przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2009 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  

na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Otolaryngologicznej  

w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców 

Bytomskich 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31.03.2009r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  

na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

4



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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Oddziału  Otolaryngologicznego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia 

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 

Neurologicznej  w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Neurologicznej  

w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców 

Bytomskich 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31.03.2009r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  

na  likwidacji  Poradni  Neurologii  Dziecięcej  oraz  Poradni  Zaburzeń  i  Wad  Rozwojowych 

Dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Neurologii  Dziecięcej  

oraz  Poradni  Zaburzeń  i  Wad  Rozwojowych  Dzieci  w  Przychodni  Rejonowo  

– Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  

na  likwidacji  Poradni  Ginekologicznej  w Przychodni  Rejonowo –  Specjalistycznej  Nr  2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

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  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Ginekologicznej  

w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców 

Bytomskich 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31.03.2009r.

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia 

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 

Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

6



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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 

Pediatrycznej  w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego,  które  dotyczą  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie 

p.n.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch  ołtarzy  bocznych  kościółka  drewnianego  

pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji 

zewnętrznej”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż kwota dotacji na w/w zadanie powinna wynosić 

25.000 zł czyli  tyle ile wynosiła w przypadku innych wykonywanych zadań w dziedzinie 

ochrony zabytków. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dotacji  na  zadanie  p.n.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch 

ołtarzy  bocznych  kościółka  drewnianego  pw.  Św.  Krzyża  w  Pietrowicach  Wielkich  

wraz  z  konserwacją  drewnianego  dachu  i  elewacji  zewnętrznej”  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Następnie  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego kościoła św. Jerzego w Sławikowie 

z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego kościoła  

św. Jerzego w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów” oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  uchwalenia  Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała,  iż zgodnie z art.  229 pkt 4 KPA organem właściwym  

do  rozpatrywania  skarg  dotyczących  zadań  lub  działalności  starosty  jest  rada  powiatu.  

Dnia  27.02.2009r.  do  tut.  Starostwa  wpłynęły  dwie  skargi  Pana  Stanisława  Lachety  

na  bezczynność  Starosty  Raciborskiego.  Wobec  powyższego  organem  właściwym  

do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu Raciborskiego. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skarg  na  bezczynność  Starosty  Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Starosta  zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę 

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę 
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dla  pracowników  Agencji  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego,  ustalanego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  Agencji  Promocji  Ziemi 

Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.03.2009r.

Nawiązując  do  przedłożonego  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zmiany  Uchwały  Nr  XII/166/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30.09.2003r.  

w  sprawie  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno-użytkowego  Szpitala  Miejskiego  

w  Raciborzu  wraz  ze  Zbiorczym  Zestawieniem  Kosztów,  Zarząd  polecił  Kierownikowi 

Referatu  Inwestycji  i  Remontów wyszczególnić  zmiany w zakresie  rzeczowym programu 

funkcjonalno – użytkowego Szpitala w terminie do 02.04.2009r.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawia projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2008 rok.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2008 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym  (2010)  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin 

zapłaty upływa w roku następnym (2010).

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia  Dyrektorowi  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  

do  złożenia  wniosku  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach, 

podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji do przeanalizowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia windykacji należności 

z  tytułu opłat  za wyżywienie i  internat  w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno  

– Wychowawczym w Rudach za lata 1998 – 2008.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały,  Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  

iż  komisja  do  przeanalizowania  dokumentacji  niezbędnej  do  zakończenia  windykacji 

należności z tytułu opłat za wyżywienie i internat w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Rudach ostatecznie zakończy pracę do dnia 31.12.2009r.

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  –  5  głosami  za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 

do przeanalizowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia windykacji należności z tytułu 

opłat  za  wyżywienie  i  internat  w  zlikwidowanym  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  

– Wychowawczym w Rudach za lata 1998 – 2008.
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Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Starosta zapronował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o nadanie honorowej  odznaki  „Zasłużony dla Rolnictwa” dla następujących mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego:

1. Juliusza Kiesia – Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzanowicach,

2. Jana Kretka – rolnika indywidualnego z Pietrowic Wielkich,

3. Bernarda Kupki – rolnika indywidualnego z Wojnowic, 

4. Anastazji Kolarz – b. wieloletniego pracownika ds. rolnictwa w administracji publicznej.

W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot. przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „VIII Raciborski Festiwal 

Ekologiczny Piosenki  i Wiersza  dla  Dzieci  i Młodzieży Szkolnej  –  Racibórz  2009 Zasięg 

Ogólnopolski”.                

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  PFOŚiGW 

zadania  pn.:  „VIII  Raciborski  Festiwal  Ekologiczny  Piosenki  i  Wiersza  dla  Dzieci  

i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2009 Zasięg Ogólnopolski” w wysokości do 10.000 zł. 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zawarcia 

ugody z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  dot.  zawarcia  ugody  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i upoważnił Wicestarostę 

do  prowadzenia  dalszych  rozmów z  Dyrektorem Oddziału  Śląskiego PFRON.  Ostateczna 

decyzja w w/w sprawie zostanie podjęta po zakończeniu rozmów przez  Wicestarostę. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach 

zadania  „Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1” na łączną 

kwotę  11 278,69  zł  (brutto).  W  celu  zabezpieczenia  całości  środków  na  w/w  roboty 

dodatkowe, Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie brakujących środków w wysokości 8 789 zł 

z rozdziału 80195 § 4270 do działu 801 rozdziału 80140 § 6050. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia 

propozycji  rozszerzenia  oferty  kierunków  kształcenia  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na rok szkolny 2009/2010.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  propozycję  rozszerzenia  oferty  kierunków 

kształcenia  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu

na rok szkolny 2009/2010 o profil piłka siatkowa z maksymalną liczbą miejsc 26.

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  17.03.2009r.  o  godz.  15.00  odbędzie  się  posiedzenie 

Komisji  Rewizyjnej,  a  tematem  posiedzenia  będzie  kontynuacja  rozpatrzenia  skargi  

Pani S. Cygan na działalność Starosty Raciborskiego. 

Informacja  Biura  Rady  o  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  stanowi  załącznik  nr  33  

do protokołu. 

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 17.03.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.03.2009r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej 

wysokości  pożyczek  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  roku 

budżetowym 2009.

7. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Poradni  Otolaryngologicznej  w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

8. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Oddziału Otolaryngologicznego.

9. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

10. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

14



pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Poradni  Neurologii  Dziecięcej  oraz  Poradni  Zaburzeń  i  Wad  Rozwojowych  Dzieci  

w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców 

Bytomskich 11.

11. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  

o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  

na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo 

– Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

13. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dotacji  na  zadanie  

p.n.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch ołtarzy bocznych  kościółka  drewnianego  

pw.  Św.  Krzyża  w  Pietrowicach  Wielkich  wraz  z  konserwacją  drewnianego  dachu  

i elewacji zewnętrznej”.

14. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dotacji  na  zadanie  

p.n.  „Renowacja  ołtarza  głównego  i  dwóch ołtarzy bocznych  kościółka  drewnianego  

pw.  Św.  Krzyża  w  Pietrowicach  Wielkich  wraz  z  konserwacją  drewnianego  dachu  

i elewacji zewnętrznej” – po zmianie.

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont 

elewacji  zabytkowego  kościoła  św.  Jerzego  w  Sławikowie  z  wymianą  rynien  

i odwodnieniem fundamentów”.

16. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

17. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skarg  

na bezczynność Starosty Raciborskiego.

18. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  najniższego 

wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  

do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  
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przez pracodawcę dla pracowników Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i  Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

19. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania 

rocznego  z  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2008 rok.

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za 2008 rok.

21. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie  przekazania  kierownikom 

jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których 

realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

23. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

24. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  Dyrektorowi 

Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Raciborzu  upoważnienia  do  złożenia  wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeanalizowania  dokumentacji  niezbędnej  do  zakończenia  windykacji  należności  

z tytułu opłat za wyżywienie i internat w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym w Rudach za lata 1998 – 2008.

26. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeanalizowania  dokumentacji  niezbędnej  do  zakończenia  windykacji  należności  

z tytułu opłat za wyżywienie i internat w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym w Rudach za lata 1998 – 2008.

27. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem  

o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.
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28. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

29. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot.  przekazania  środków  finansowych  na  zadanie  pn.: „VIII  Raciborski  Festiwal 

Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2009 Zasięg 

Ogólnopolski”.     

30. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zawarcia  ugody z  Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

31. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót  dodatkowych  w  ramach  zadania:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  znajdujących  się  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

32. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia  propozycji 

rozszerzenia  oferty  kierunków  kształcenia  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na rok szkolny 2009/2010.

33. Informacja Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (pismo nr BR. 0058-7-2/09  

z dnia 15.03.2009r.). 
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