
PROTOKÓŁ  NR 184/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 23 września 2010r.

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  182/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w  dniu  14.09.2010r.  oraz  Protokołu  Nr  183/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17.09.2010r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne.

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr  2  do  niniejszego  protokołu.  Z  przyczyn  organizacyjnych  posiedzenie  rozpoczęło  się  

o godz. 09.00.

Ad. 1

Protokół  Nr  182/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  14.09.2010r.  

oraz Protokół Nr 183/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.09.2010r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody III stopnia dla trenera Piotra Szczeponioka.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Starosta zaproponował, aby przyznać Piotrowi Szczeponiokowi trenerowi w klubie Miejski 

Klub Zapaśniczy „Unia” Racibórz nagrodę III stopnia za wysokie osiągnięcia sportowe jego 

zawodników  w  wysokości  1 500  zł.  Powyższa  propozycja  spotkała  się  z  akceptacją 

zebranych. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  III  stopnia  

dla trenera Piotra Szczeponioka.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

nagrody III stopnia dla trenera – prezesa Sławomira Szweda.

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

Starosta zaproponował, aby przyznać Sławomirowi Szwedowi trenerowi – prezesowi MKS 

– SMS „Victoria” Racibórz nagrodę III stopnia za wysokie osiągnięcia jego zawodników  

oraz wieloletnią pracę w zarządzie klubu wraz z pełnieniem funkcji  prezesa w wysokości 

1 500 zł. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  III  stopnia  

dla trenera – prezesa Sławomira Szweda.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 3

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat związanych z gospodarowaniem 

nieruchomością  zabudowaną  zlokalizowaną  przy ul.  Ludwika  4  w Raciborzu,  stanowiącą 

własność Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  w  związku  z  licznymi  interwencjami  płynącymi  od  aktualnych 

użytkowników  lokali  znajdujących  się  w  budynku  przy  ul.  Ludwika  4  w  Raciborzu,  

a  w  szczególności  dotyczących  ich  nieuregulowanego  statusu  prawnego  oraz  brakiem 

zapewnienia  mediów,  które  ze  względu  na  zadłużenie  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu  Raciborskiego  są  sukcesywnie  odłączane,  zostały 
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podjęte  czynności  mające  na  celu  objęcie  w  posiadanie  części  w/w  nieruchomości,  

która nie znajduje się w faktycznym władaniu Agencji. Odnośnie części w/w nieruchomości, 

która  znajduje  się  w  faktycznym  władaniu  Agencji,  trwa  komornicze  postępowanie 

egzekucyjne.  Objęcie  w  posiadanie  zabudowanej  nieruchomości  przy  ul.  Ludwika  4 

podyktowane  było  również  względami  gospodarczymi,  a  mianowicie  zabezpieczeniem 

przedmiotowej nieruchomości przed degradacją, w szczególności w okresie zimowym. 

W związku  z  powyższym  aktualnie  trwają  czynności  mające  na  celu  zawarcie  umów:  

o zarządzanie nieruchomością, o dostawę mediów,  najmu poszczególnych lokali.

Objęcie nieruchomości we władanie będzie się wiązało z koniecznością pokrycia kosztów 

związanych z bieżącym jej funkcjonowaniem, które dotychczas ponosiła Agencja. Składają 

się na nie w szczególności:

• koszty zarządu, w ramach którego wyodrębnić należy: koszty administrowania, koszty 

bieżących  napraw  i  usuwania  awarii,  koszty  stosownych  przeglądów,  koszty 

utrzymania  czystości  na  nieruchomości  (administrowanie  obejmuje  czynności 

zwykłego zarządu),

• koszty remontów i modernizacji,

• koszty pokrycia opłat za dostawę mediów oraz wywóz nieczystości,

• koszty opłat publicznoprawnych.

Przejęcie części nieruchomości planowane jest od 1 października 2010r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  wydatków  Powiatu 

Raciborskiego  w  dziale  700  Gospodarka  mieszkaniowa,  Rozdziale  70005  Gospodarka 

Gruntami  i  Nieruchomościami,  §§  4300,  4270,  4260  łącznie  w kwocie  35.000 zł,  celem 

sfinansowania  opłat  związanych  z  gospodarowaniem  nieruchomością  zabudowaną 

zlokalizowaną przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – Etap I – wykonanie nowej kotłowni 

ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Kompleksowa termomodernizacja  budynków Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego  

w Rudach” – Etap I – wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych  
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do  budynków  do  kwoty  56 076,35  zł  (brutto).  Płatne  z  działu  801,  rozdziału  80111,  

§ 6050, poz. WPI 6. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  wyrażenia 

zgody  na  wykonanie  i  zapłatę  za  roboty  nie  ujęte  w  dokumentacji  projektowej  

w  ramach  zadania:  „Wykonanie  kotłowni  węglowej  ekologicznej  w  istniejącym  budynku 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Wykonanie kotłowni węglowej ekologicznej 

w  istniejącym  budynku  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1” do kwoty 5 008,44 zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80140, 

§ 6050. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  zabezpieczenia  dodatkowych  środków  finansowych  w  związku  z  postępowaniem  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  SZ.  3431/28/2010  pn.  „Utworzenie  Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap 

III  w zakresie  zagospodarowania  dziedzińca  zamkowego –  sieci  zewnętrzne  oraz  murów 

obronnych (bez baszty).

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  09.09.2010r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  na  realizację 

zamówienia  pn. „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca 

zamkowego  –  sieci  zewnętrzne  oraz  murów  obronnych  (bez  baszty).  W  przetargu 

nieograniczonym wpłynęły 2 oferty na kwoty 2 763 507,47 zł brutto i 2 840 388,27 zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 2 692 727,35 zł brutto.

Analiza złożonych ofert  wykazała, iż istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania niższej 

ceny w kolejnym postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym z uwagi na to,  

iż obie oferty przewyższają wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia, zachodzi możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1  

pkt  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków 

finansowych  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
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nr SZ. 3431/28/2010 pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca 

zamkowego  –  sieci  zewnętrzne  oraz  murów  obronnych  (bez  baszty)  powyżej  kwoty 

wynikającej  z  kosztorysów  inwestorskich.  Ponadto  zaakceptował  powtórzenie  procedury 

przetargowej (2-gi przetarg) na w/w zadanie. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

– unieszkodliwianie odpadów azbestowych, w myśl których dotacje będą udzielane gminom, 

a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  przygotowania  nowych  zasad  udzielania  dotacji  na  działania  proekologiczne  

– unieszkodliwianie odpadów azbestowych, w myśl których dotacje będą udzielane gminom, 

a nie bezpośrednio zainteresowanym osobom powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych we wrześniu b.r. (informacja stanowi załącznik nr 11 

do protokołu). 

Ad. 4

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  XLVII/448/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVII/449/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Poradni 

Nefrologicznej.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  XLVII/452/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.                                               

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 XLVII/453/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Odcinka 

Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.
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Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  XLVII/454/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

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

w Raciborzu.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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. Norbert Parys 

4. ------------------------

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.09.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.09.2010r. 

3. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  

III stopnia dla trenera Piotra Szczeponioka.

4. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  

III stopnia dla trenera Piotra Szczeponioka.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  

III stopnia dla trenera – prezesa Sławomira Szweda.

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  

III stopnia dla trenera – prezesa Sławomira Szweda.

7. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zabezpieczenia środków 

finansowych  na  pokrycie  opłat  związanych  z  gospodarowaniem  nieruchomością 

zabudowaną  zlokalizowaną  przy  ul.  Ludwika  4  w  Raciborzu,  stanowiącą  własność 

Powiatu Raciborskiego.

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

robót  dodatkowych  na  zadaniu:  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach”  –  Etap  I  –  wykonanie  nowej 

kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków.

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

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Wykonanie 

kotłowni  węglowej  ekologicznej  w  istniejącym  budynku  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”.

10. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  SZ.  3431/28/2010  pn.  „Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy 

Morawskiej  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu”  –  Etap  III  w  zakresie 

zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci  zewnętrzne oraz murów obronnych  

(bez baszty).

11. Informacja  Biura  Rady  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  zaplanowanych  we  wrześniu  b.r.  (pismo  nr  BR.  0058-7-8/10  

z dnia 16.09.2010r.). 

9



12. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały 

XLVII/448/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/449/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu 

rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację 

Poradni Nefrologicznej.

14. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XLVII/452/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010r.                    

15. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/453/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr.  Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu 

rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie 

Odcinka Otolaryngologicznego dla dzieci – leczenie jednego dnia.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XLVII/454/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  31.08.2010r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
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