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PROTOKÓŁ  NR 26/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 2007r. 

 

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 25/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 08.05.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.  

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji Pana Piotra Olendra. Poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęło pismo  

Pana Andrzeja Widoty – Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej  

NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

oraz członków Rady Pedagogicznej Zespołu w sprawie zorganizowania spotkania,  

które poświęcone będzie omówieniu sytuacji w Szkole.  

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

Edukacji, Kultury i Sportu Pani Danucie Miensopust wystosować na ręce Przewodniczącej 

Rady Pedagogicznej ZSO Nr 1 w Raciborzu zaproszenie na spotkanie z Zarządem  
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oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, które odbędzie się w dniu 17.05.2007r.  

o godz. 15.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu obecnej sytuacji w Szkole.  

Po dyskusji, z udziałem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

wobec zawirowań w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił zawiesić ogłoszenie konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. Ostateczną decyzję  

w sprawie obsady stanowiska dyrektora, Zarząd Powiatu Raciborskiego podejmie  

po otrzymaniu wyników z kontroli i spotkaniu z Radą Pedagogiczną tej Szkoły.  

Powyższe działania uzyskały aprobatę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji Pana Piotra Olendra. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 25/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.05.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna 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 określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania 
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majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu ustalanego 

przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Wicestarosta przekazał, iż Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zmianę wartości jednego punktu z 2,75 zł na 3,50 zł przy jednoczesnym 

zachowaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 705,00 zł. Zmiana 

powyższych wartości nastąpi w oparciu o przyznany limit funduszu wynagrodzeń osobowych. 

Poprzednia wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu 

została ustalona Uchwałą Nr XLII/527/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25.04.2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. Planowana kwota przeznaczona na regulację płac stanowi  

2 % funduszu płac w stosunku do roku ubiegłego. 

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 Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

 

Ad. 3  

 

Wicestarosta przedstawił materiał pt. „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski”.  

W/w materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   

Wicestarosta poinformował, iż w przedstawionej wersji materiału dokonano drobnych zmian, 

o które wnosił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Ponadto w podsumowaniu 
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materiału znalazł się zapis mówiący o modyfikowaniu i dostosowywaniu do potrzeb rynku 

edukacyjnego oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. Z uwagi na znaczny spadek liczby urodzeń, którego skutki będą odczuwalne 

w latach 2010-2012, plany naborowe szkół i placówek oświatowych na najbliższe lata będą 

uwzględniały mniejszą ilość otwieranych nowych oddziałów, co w konsekwencji może 

spowodować zmniejszenie się liczby typów szkół w poszczególnych zespołach szkół.  

Obecna na posiedzeniu Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Pani Danuta 

Miensopust dodała, iż pracownicy Referatu opracowali skierowany do uczniów  

III klas gimnazjum „Informator Naborowy”, który został dostarczony do każdego ucznia  

III klasy gimnazjum znajdującego się na terenie Powiatu Raciborskiego oraz kilku gimnazjów 

mających siedzibę poza Powiatem. Ponadto pracownicy Referatu w marcu i kwietniu b.r. 

przeprowadzili 20 prezentacji oferty edukacyjnej w gimnazjach Powiatu Raciborskiego,  

jak i w powiatach ościennych. Jak stwierdziła Pani Danuta Miensopust duża liczba 

gimnazjalistów z Lubomii, Syrynii, Kietrza i Baborowa wybiera szkoły prowadzone  

przez Powiat Raciborski. Prezentacje skierowane były głównie do uczniów klas  

III gimnazjum, odbywały się przede wszystkim na zajęciach lekcyjnych i cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Kilka prezentacji zostało przeprowadzonych na prośbę rodziców  

w godzinach popołudniowych. Podczas prezentacji zwracano szczególną uwagę  

na omówienie zasad elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.  

Ponadto Pani Danuta Miensopust przekazała, iż w dniach 17-19.04.2007r. zorganizowano 

targi edukacyjne dla młodzieży oraz otwarte dni w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Powyższa inicjatywa spotkała się z uznaniem 

gimnazjalistów.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Plany naborowe  

na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zostanie przedstawiona 

prezentacja multimedialna do w/w materiału.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia Uchwały Nr 24/57/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r.  
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w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Uchwałą Nr 24/57/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24.04.2007r. dokonano przesunięć pomiędzy działami, co pozostaje w kompetencji 

Rady Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym istnieje konieczność uchylenia 

przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/57/07 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn.: „Rozebranie elementów zawierających 

azbest” dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomnikowej 9-13 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn.  „Rozebranie 

elementów zawierających azbest” dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomnikowej 9-13  

w Raciborzu w wysokości do 4.500zł brutto.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. zawiadomienia Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w zakresie 

zaktualizowania i uszczegółowienia zapisów dotyczących przyjętego w Planie zadania  

o znaczeniu ponadlokalnym pn.: Rozbudowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż niniejsze zawiadomienie jest etapem wstępnym związanym  

z rozpoczęciem procedury związanej z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Po opracowaniu projektu 

przedmiotowego planu Marszałek Województwa Śląskiego wystąpi do Zarządu Powiatu  

o opinię na jego temat. W przypadku braku ze strony Zarządu Powiatu konkretnych 

wniosków i opinii na obecnym etapie nie ma konieczności formułowania pisemnej informacji 

o braku takich właśnie wniosków i opinii.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zawiadomieniem Marszałka Województwa 

Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
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Województwa Śląskiego w zakresie zaktualizowania i uszczegółowienia zapisów 

dotyczących przyjętego w Planie zadania o znaczeniu ponadlokalnym pn.: Rozbudowa  

MPL „Katowice” w Pyrzowicach. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Amandów.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Amandów, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Cyprzanów.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Cyprzanów, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gródczanki.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Gródczanki, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice.  
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Kornice, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krowiarki.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Krowiarki, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla realizacji obejścia wsi Samborowice w ciągu drogi 

relacji Racibórz – Pietraszyn.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego realizację obejścia wsi Samborowice w ciągu drogi relacji 

Racibórz – Pietraszyn, w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Samborowice.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego sołectwo Samborowice, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu.  
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Starosta zaprezentował pismo Prezydenta Miasta Rybnika, który poinformował, iż w związku 

z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012, wystąpił do Rady Miasta 

Rybnika z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie poszerzenia listy stadionów, na których 

rozgrywane będą mecze Mistrzostw Europy EURO 2012 o Stadion Narodowy w Chorzowie. 

W dniu 25.04.2007r. Rada Miasta Rybnika jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.  

W związku z powyższym Prezydent Miasta Rybnika zwrócił się z prośbą o udzielenie 

poparcia inicjatywie zorganizowania tak ważnej międzynarodowej imprezy sportowej  

na Stadionie Narodowym.  

W/w pismo wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego omówią pismo Prezydenta Miasta Rybnika wraz z Uchwałą 

Rady Miasta Rybnika w sprawie organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012  

na Stadionie Narodowym w Chorzowie. Jeśli Radni poprą inicjatywę Prezydenta Miasta 

Rybnika na sesję w dniu 29.05.2007r. zostanie przygotowany projekt uchwały  

w przedmiotowej sprawie.  

 

Starosta omówił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w okresie od 13.03.2007r. do 03.04.2007r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu.  

W/w protokół wraz z projektem pisma do Komendanta stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu.  

Jak poinformował Starosta ustalenia kontroli, zawarte w podpisanym protokole, nie wykazały 

nieprawidłowości w zakresie kontroli, w związku z tym nie zachodzi konieczność wydania 

wniosków pokontrolnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 13.03.2007r. do 03.04.2007r. w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz zaakceptował projekt pisma 

skierowanego do Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006, 

które stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł uwag do w/w materiału.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa, aby przedkładane do podpisu projekty umów, aneksów  

były w pierwszej kolejności zaopiniowane przez radcę prawnego, a następnie  

przez Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.  

 

Sekretarz Powiatu wróciła do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24.04.2007r., 

podczas którego omówiono zaproszenie do przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Poinformowała, iż w powyższej sprawie 

przeprowadziła rozmowę z Dyrektorem Biura Związku Panem Ferdynandem Morskim.  

W trakcie rozmowy Pan Morski zaproponował, iż na sesji Rady Powiatu w dniu 29.05.2007r. 

przedstawi Radnym szczegóły związane z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego  

do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować na posiedzenie  

w dniu 29.05.2007r. kartę informacyjną nt. kosztów uczestnictwa Powiatu Raciborskiego  

w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Ponadto na sesji w dniu 29.05.2007r. Dyrektor Biura 

Związku Pan Ferdynand Morski przedstawi zalety, jakie wiążą się z przystąpieniem Powiatu 

Raciborskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

 

Starosta przekazał, iż w dniu 14.05.2007r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. Posiedzenie Komisji poświęcone było przygotowaniom Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu do ogólnopolskiej akcji strajkowej lekarzy. W posiedzeniu Komisji 

uczestniczył przedstawiciel Komitetu Strajkującego. Natomiast w dniu 15.05.2007r. lekarze 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu rozpoczęli jednodniowy strajk ostrzegawczy. Domagają 

się wyższych zarobków, urlopów na szkolenia, ograniczenia dyżurów oraz zmian w systemie 

służby zdrowia. Starosta poinformował, iż w trakcie spotkania z lekarzami, które miało 

miejsce w dniu 15.05.2007r., postulował ograniczenie akcji strajkowej, szczególnie  

w sytuacji, gdy Powiat Raciborski ma bardzo duże szanse otrzymać środki finansowe  

na dokończenie budowy Szpitala.  

 

Następnie Starosta złożył relację ze spotkania, które odbyło się w dniu 09.05.2007r.  

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek 

Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceminister Rozwoju 
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Regionalnego Władysław Ortyl. Wstępne rozmowy w Ministerstwie zakładają dokończenie 

budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2008r., głównie ze środków pochodzących  

z Budżetu Państwa przy zaangażowaniu środków w Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007-2013 oraz budżetu Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta poinformował, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

organizuje piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Międzynarodowego  

Dnia Dziecka w niedzielę 27.05.2007r. na terenie Ośrodka „Braxton” w Szymocicach.  

W imieniu własnym oraz Dyrektora Centrum zaprosił zebranych na w/w piknik.  

 

Ad. 6 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/81/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/82/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącej zmiany uchwały  

nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania 

przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na likwidacji określonych komórek organizacyjnych, z późniejszą zmianą. 

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 35 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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 15.05.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.05.2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

6. Materiał pt. „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski”. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr 24/57/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr 24/57/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 
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13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn.: „Rozebranie elementów zawierających azbest”  

dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomnikowej 9-13 w Raciborzu. 

16. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. zawiadomienia Marszałka 

Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w zakresie zaktualizowania  

i uszczegółowienia zapisów dotyczących przyjętego w Planie zadania o znaczeniu 

ponadlokalnym pn.: Rozbudowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach. 

17. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Amandów.  

18. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/1/3/07  

z dnia 15.05.2007r.  

19. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Cyprzanów.  

20. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/2/3/07  

z dnia 15.05.2007r.  

21. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Gródczanki.  

22. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/3/3/07  

z dnia 15.05.2007r.  

23. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Kornice.  

24. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/4/3/07  

z dnia 15.05.2007r.  
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25. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Krowiarki.  

26. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/5/3/07  

z dnia 15.05.2007r. 

27. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla realizacji obejścia wsi Samborowice w ciągu drogi relacji Racibórz  

- Pietraszyn.  

28. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/6/3/07  

z dnia 15.05.2007r. 

29. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy 

Pietrowice Wielkie o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Samborowice.  

30. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/7/3/07  

z dnia 15.05.2007r. 

31. Pismo Prezydenta Miasta Rybnika nr Or I-0717/00042/07 z dnia 26.04.2007r.  

32. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 13.03.2007r. do 03.04.2007r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu oraz projekt pisma do Komendanta (pismo nr TK. 0913-7-1/07 z dnia 

14.05.2007r.).  

33. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006. 

34. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/81/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

35. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/82/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącej zmiany uchwały  

nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie 

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na likwidacji określonych komórek organizacyjnych, z późniejszą zmianą. 


