
 1 

PROTOKÓŁ  NR 34/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 sierpnia 2007r. oraz w dniu 14 sierpnia 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: 

 

I część – 09.08.2007r.  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.07.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część – 14.08.2007r.  

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Informacja nt. realizacji inwestycji pn. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 09.08.2007r.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.07.2007r.  

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006r. 

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

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 zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta omówił 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

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

Starosta poinformował, iż w/w projekt uchwały wymaga uzupełnienia, stąd jego omówienie 

nastąpi w trakcie drugiej części posiedzenia.  

Ad. 3 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do Protokołu Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 19.07.2007r.  
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Zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim posiedzeniu, Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu poprawił treść załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały.  

Poprawiony załącznik nr 2 do projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd 

Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie standardów 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 8 do protokołu.  

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

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

Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania  

w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości  

dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uznania się  

za organ właściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu Lucjana Knury. 

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

Starosta zaproponował, aby w skład zespołu kontrolnego ds. rozpatrzenia zarzutów 

podniesionych w skardze Pani Katarzyny Kamradek, zam. ul. Główna 18, 47 – 450 Nowa 

Wioska, powołać: Radcę Prawnego tut. Starostwa, Kierownika Referatu Architektury  

i Budownictwa oraz Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjnym i Spraw 

Obywatelskich. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Ponadto Starosta poinformował, iż w związku z licznymi skargami mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu 

Lucjana Knury zwrócił się z wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

o przeprowadzenie kontroli w tut. Inspektoracie.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uznania się za organ właściwy  

do rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu Lucjana Knury. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zaopiniowania pozbawienia ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz drogi 5052 S  

w Lubomi kategorii drogi powiatowej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż pismem nr Dr.-0718/P/58/2007 z dnia 27.07.2007r. Zarząd Powiatu 

w Kędzierzynie – Koźlu wystąpił do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zaopiniowanie 

pozbawienia ulic na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle ich dotychczasowej kategorii drogi 

powiatowej, tj. droga nr 2071 O – ul. Kozielska o dł. 1,640 km oraz odcinek Alei Jana Pawła 

II (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z Aleją Lisa) o dł. 1,800 km. 

Natomiast pismem nr WOA.Z.0718/21/07 z dnia 01.08.2007r. Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego wystąpił o opinię w sprawie pozbawienia drogi nr 5052 S (przebiegającej 

od skrzyżowania z drogą 3512 S w Lubomi do skrzyżowania z drogą 3544 S w Ligocie 

Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej. 

Jak dodał Starosta przedmiotowe drogi znajdują się w oddaleniu od granic pomiędzy 

województwami i nie stykają się bezpośrednio z układem komunikacyjnym dróg na terenie 

naszego powiatu. Pozytywne opinie w tej sprawie wyraził pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg 

w Raciborzu (pismo nr PZD-5540/88/2007 z dnia 07.08.2007r. oraz pismo PZD-

5540/87/2007 z dnia 07.08.2007r.).  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wykazu projektów planowanych do realizacji w ramach poszczególnych programów 

operacyjnych. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu projektów 

planowanych do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 4 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przekazania 

środków na wymianę parapetów w ZSO Nr 2 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję wymiany parapetów w klasach 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu na granitowe oraz przekazania kwoty 

10.000zł do działu 801, rozdziału 80120, § 4270 znajdującego się w dyspozycji Szkoły 

(kwota w wysokości 8.734zł zostanie przeniesiona z działu 801, rozdziału 80195, § 4270,  

a pozostała kwota z działu 801, rozdziału 80195, § 4300). 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartami informacyjnymi Biura ds. Zamówień Publicznych  

dot. informacji o wynikach postępowań przetargowych.  

W/w karty informacyjne stanowią załączniki od nr 24 do nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacje o wynikach postępowań przetargowych  

na zadania pn.: 

1. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania  

wraz z termomodernizacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3”,  

2. „Dostawa plotera dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu”,  

3. „Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11”.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.   
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Omawiając w/w kartę, Starosta zaprezentował stanowisko Konwentu Starostów 

Województwa Opolskiego z dnia 17.07.2007r., które stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starostowie Województwa Opolskiego zgromadzeni na w/w konwencie wyrazili 

zdecydowany sprzeciw wobec niektórych zapisów ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu 

kryzysowym. Niezadowolenie wzbudził przede wszystkim art. 18 ust. 1 w/w ustawy, który 

stanowi o tworzeniu powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, których obsługę mają 

zapewnić komórki organizacyjne starostw powiatowych. Zdaniem zebranych ustawodawca 

nałożył nowe zadania, nie wskazując kolejny raz źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. 

Jak wyliczono, konieczność zatrudnienia 5 osób na całodobowe dyżury będzie obciążać 

budżet powiatu kwotą ok. 150.000zł rocznie. Starostowie ostrzegli, że wejście w życie  

w/w ustawy spowoduje, że zostaną zawieszone inne zadania zaplanowane do realizacji  

(np. inwestycje drogowe), ponieważ niezbędne będą przesunięcia w obowiązującym 

budżecie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił powrócić do omówienia w/w karty informacyjnej 

w trakcie drugiej części posiedzenia, po przedstawieniu przez Głównego Specjalistę  

w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich informacji nt. liczby etatów i kosztów 

zatrudnienia dodatkowych pracowników, celem zabezpieczenia funkcjonowania 

całodobowego dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Po obliczeniu kosztów funkcjonowania całodobowego dyżuru, Kierownik Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego powinien wystąpić do Wojewody Śląskiego z wnioskiem 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania.  

 

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

działalności Międzyszkolnej Pracowni Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

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

Starosta poinformował, iż w roku szkolnym 2004/2005 w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu rozpoczęła działalność Międzyszkolna Pracownia Chemiczna dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z  terenu powiatu raciborskiego. Cieszy się ona bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów, głównie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. Działalność pracowni polega na tym,  

że 4 nauczycieli dyplomowanych raz w tygodniu w piątek przez 4 godziny lekcyjne prowadzi 

zajęcia, podczas których każdy uczestnik samodzielnie wykonuje doświadczenia,  

a obserwacje i wnioski zapisuje w specjalnie przygotowanych kartach pracy.  

Jednakże prowadzenie tychże zajęć wymaga nakładów finansowych, głównie  
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na wynagrodzenie nauczycieli w wysokości 1.900zł oraz zakup odczynników chemicznych  

w wysokości 1.500zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu o kwotę 3.400zł (1.500zł na odczynniki chemiczne + 1.900zł  

na wynagrodzenie nauczycieli – 94 godziny zajęć rocznie) ze środków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności Międzyszkolnej Pracowni Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. monitoringu 

wizyjnego w szkołach i placówkach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieliła Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury  

i Sportu Danuta Miensopust, która poinformowała, iż w związku z projektem Rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach  

i placówkach organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe mogą ubiegać się o wsparcie 

finansowe w formie dotacji ze środków budżetu państwa na wdrożenie systemu monitoringu 

wizyjnego. W bieżącym roku wnioski do wojewodów można składać w terminie  

do 24 sierpnia. Referat Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa opracowuje wniosek w celu 

pozyskania środków na ten cel dla szkół. Jednakże zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków 

własnych. Przez środki własne rozumie się wkład finansowy, wkład osobowy oraz wkład 

rzeczowy. Na dzień dzisiejszy 3 szkoły ponadgimnazjalne, tj. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół 

Szkół Zawodowych posiadają już w części uruchomiony system monitoringu – do wniosku 

zostałaby wykazana kwota, która już została zainwestowana w system monitorujący. 

Natomiast w przypadku pozostałych szkół i placówek, za wyjątkiem Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Raciborzu, należałoby zabezpieczyć wkład własny – finansowy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 45.000zł (5.000zł  

na szkołę lub placówkę) na uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w momencie 

uzyskania pozytywnej decyzji zespołu powołanego przez wojewodę. Postanowił,  

iż na w/w cel w 2007r. zostanie przekazana kwota 8.000zł (ze środków rezerwy budżetowej), 

pozostała kwota zostanie zabezpieczona w budżecie Powiatu na 2008r.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji nt. wykorzystania środków finansowych przez szkoły i placówki, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, a uzyskiwanych w ramach dochodów 

własnych placówek oraz ze źródeł zewnętrznych i unijnych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. wykorzystania środków finansowych 

przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

a uzyskiwanych w ramach dochodów własnych placówek oraz ze źródeł zewnętrznych  

i unijnych. Polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać  

w/w informację na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Starosta zapoznał zebranych z przygotowaną przez Kierownika Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego analizą satysfakcji klienta na podstawie ankiet za I półrocze 2007r.,  

która stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. analizy satysfakcji klienta za I półrocze 

2007r.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego w sierpniu 2007r., która stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Ponadto Starosta poinformował, iż w dniu 20.08.2007r. odbędzie się posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi Pani S. Cygan 

(w/w informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu).  

 

Starosta zaprezentował apele Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa 

Śląskiego oraz Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin Powiatu Częstochowskiego 

poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia w dniu 20.07.2007r.  

(w/w apele stanowią załączniki od nr 35 do nr 36 do protokołu).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do apeli Przewodniczącego Konwentu 

Starostów Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednej z gmin Powiatu 

Częstochowskiego poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia  

w dniu 20.07.2007r. Polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować stosowny projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego na drugą część posiedzenia w dniu 14.08.2007r.  
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Starosta poinformował, iż w dniu 06.08.2007r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 

odbyło się spotkanie w sprawie finansowania dokończenia budowy Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu. W trakcie spotkania podpisano „Oświadczenie” do Kontraktu Wojewódzkiego 

dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008. W „Oświadczeniu” strona samorządowa 

uznała, że zgodnie z pkt 1 „Oświadczenia” w roku 2008 zostanie zabezpieczona kwota 

32.000.000zł i w związku z tym całość dofinansowania środkami z budżetu państwa 

inwestycji pn. Szpital Miejski w Raciborzu w latach 2007 – 2008 wyniesie łącznie 

52.000.000zł. Jak przekazał Starosta ewentualne zakupy sprzętu medycznego mogą zostać 

sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  

W/w „Oświadczenie” stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował działania Starosty podjęte w trakcie spotkania  

w dniu 06.08.2007r. poświęconego finansowaniu dokończenia budowy Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz poinformowała, iż Referat Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Starostwa przekazał Referatowi Organizacyjno - Administracyjnemu, 

jako właściwemu do gospodarowania ruchomym majątkiem Starostwa, sprawę sprzedaży 

chłodni na odpady medyczne. Przedmiotowa chłodnia została przejęta przez powiat raciborski 

na mocy Uchwały Nr XXXVIII/496/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31.01.2006r. 

Obecnie znajduje się ona w opuszczonym budynku Szpitala przy ul. Bema (pozostawiono ją 

tam po przeniesieniu oddziału zakaźnego do nowej siedziby - jako wyposażenie nieprzydatne 

do dalszego funkcjonowania oddziału). W czerwcu b.r. Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych INBUD wyraziło chęć odkupienia chłodni. W związku z faktem, że chłodnia 

na odpady medyczne nie jest przydatna ani Starostwu, ani żadnej jednostce organizacyjnej 

powiatu, jej zbycie wydaje się rozwiązaniem najkorzystniejszym.  

Po zapoznaniu się z w/w informacją, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi 

Powiatu zorganizować spotkanie, w którym wezmą udział: Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego, celem 

ustalenia procedury zagospodarowania chłodni na odpady medyczne.  

 

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 
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kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/45/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie darowizny 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Starosta przypomniał, iż na mocy Uchwały Nr IV/45/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.01.2007r. wyrażona została zgoda na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, oznaczonej jako działka nr 121 

(k.m.4), obręb Ostróg, o pow. 0,1581 ha, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                     

w Raciborzu. Uchwałą Nr 21/51/07 z dnia 5.04.2007r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

decyzję o dokonaniu darowizny przedmiotowej nieruchomości, ustalając jednocześnie 

warunki jej zbycia. W dniu 19.07.2007r. zawarta została umowa darowizny na mocy której 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu stała się właścicielem przedmiotowej 

nieruchomości. Z dniem podpisania umowy darowizny wygasła umowa użyczenia  

w/w nieruchomości z dnia 16.06.2004r., na mocy której szkoła ją użytkowała.  

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

II część – 14.08.2007r. 

 

Po przerwie, Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpoczął obrady w składzie: Starosta  

– Adam Hajduk, Członek Zarządu Powiatu – Norbert Parys oraz Członek Zarządu Powiatu  

– Adam Wajda.  

 

Ad. 1 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 w dniu 28.08.2007r.  

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla  Gminy Mykanów 

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia w dniu 20.07.2007r. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla  Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia 

w dniu 20.07.2007r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28.08.2007r.  

 

Starosta powrócił do omówienia przedstawionego na I części posiedzenia, projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Po uzupełnieniu, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 28.08.2007r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował informację nt. realizacji inwestycji pn. Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację nt. realizacji inwestycji  

pn. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28.08.2007r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż na podstawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w tegorocznym 

budżecie Powiatu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej przeznaczono 
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kwotę 128.100zł. Z kwoty tej 3.000zł pozostawiono na konkursy z zakresu ratownictwo  

i ochrona ludności, które przeprowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Natomiast kwotę 8.000zł pozostawiono na zatrudnienie osoby, która będzie pomagać 

organizacjom pozarządowym sporządzać wnioski o dotacje, pracując w ramach umowy 

zlecenia. 

W wyniku pierwszego konkursu Powiat zawarł z 5 organizacjami pozarządowymi 8 umów  

na kwotę 101.770zł. Po przekazaniu wspomnianych dotacji oraz uwzględniając kwoty 

zarezerwowane w budżecie pozostaje do dyspozycji kwota 15.330zł, w tym na § 85 195 

„Ochrona zdrowia” kwota 8.340zł i na § 85 395 „Pomoc społeczna” kwota 6.990zł. 

W związku z powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych proponuje ogłosić konkurs 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka 

prozdrowotna, z maksymalną kwotą dotacji 8.340zł. W konkursie będą mogły wystartować 

organizacje zamierzające zorganizować konferencje, sympozja, szkolenia lub badania 

profilaktyczne. Po pierwszym konkursie na dofinansowanie tego typu zadań została 

przeznaczona kwota 3.100zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt ogłoszenia o konkursie na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka 

prozdrowotna, z maksymalną kwotą dotacji 8.340zł.  Ponadto wyraził zgodę na publikację 

ogłoszenia w lokalnej prasie, BIP-ie oraz stronie internetowej powiatu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wyniku postępowania przetargowego.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 43 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej bloku operacyjnego  

wraz z łącznikiem oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiatrołapu  

przy oddziale zakaźnym – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielnie zamówienia publicznego w zakresie 

„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej bloku operacyjnego wraz z łącznikiem 
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oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiatrołapu przy oddziale zakaźnym 

– budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” za kwotę 366.000zł (brutto).  

 

Nawiązując do ustaleń z I części posiedzenia, Starosta powrócił do sprawy funkcjonowania 

całodobowego dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Starosta poinformował, iż na dzień dzisiejszy w Centrum zatrudnionych jest 3 pracowników. 

Zapewnienie całodobowych dyżurów spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowo  

2 osób.  

Włączając się do dyskusji w w/w sprawie, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym  

i Spraw Obywatelskich Ewa Girek zaproponowała wprowadzenie dyżurów w Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego spośród zatrudnionych w tut. Starostwie pracowników.  

W/w propozycja spowoduje zwiększone koszty związane z wynagrodzeniem za pracę w dni 

wolne i święta oraz dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nocnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż podejmie działania w celu zabezpieczenia 

funkcjonowania całodobowego dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

rozważając warianty: zwiększenia zatrudnienia lub wprowadzenia dyżurów. W tym celu 

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przedstawi koszty 

finansowe, jakie pociągają za sobą oba warianty zapewnienia całodobowego dyżuru  

w Centrum.  

 

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

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.08.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.08.2007r. oraz w dniu 

14.08.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006r. 

4. 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

6. Poprawiony załącznik nr 2 do projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania 

dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uznania się za organ 

właściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu Lucjana Knury. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uznania się za organ właściwy  

do rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu Lucjana Knury. 

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania pozbawienia ulic 

na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz drogi 5052 S w Lubomi kategorii drogi 

powiatowej. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.  

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wykazu projektów 

planowanych do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wykazu projektów 

planowanych do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

23. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przekazania środków  

na wymianę parapetów w ZSO Nr 2 w Raciborzu. 

24. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

25. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

26. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 
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27. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. ustawy  

z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym. 

28. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Opolskiego z dnia 17.07.2007r.  

29. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. finansowania działalności 

Międzyszkolnej Pracowni Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

30. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. monitoringu wizyjnego  

w szkołach i placówkach. 

31. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji nt. wykorzystania 

środków finansowych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski, a uzyskiwanych w ramach dochodów własnych placówek  

oraz ze źródeł zewnętrznych i unijnych. 

32. Analiza satysfakcji klienta na podstawie ankiet za I półrocze 2007r.  

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

Raciborskiego w sierpniu 2007r. (pismo nr BR. 0051-60/07 z dnia 07.08.2007r.).  

34. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (pismo  

nr BR. 0051-6/58/07 z dnia 01.08.2007r.). 

35. Apel Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Śląskiego nr BP/0718/33/07  

z dnia 24.07.2007r. 

36. Apel Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 26.07.2007r.  

oraz mail Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 02.08.2007r.  

37. Kserokopia „Oświadczenia” do Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 

oraz kserokopia pisma Marszałka Województwa Śląskiego nr IW.IV.0722-20/07  

z dnia 06.08.2007r.  

38. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr IV/45/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie 

darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

40. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku 

przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia w dniu 20 lipca 2007r.  

41. Informacja nt. realizacji inwestycji pn. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu.  

42. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  



 19 

43. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

44. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Opracowanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej bloku operacyjnego wraz z łącznikiem  

oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiatrołapu przy oddziale 

zakaźnym – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 


