PROTOKÓŁ NR 39/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 18 września 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 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu
11.09.2007r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy bieżące.
4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Protokół Nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.09.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2
Wicestarosta Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku
2008.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Wicestarosta poinformował, iż Powiat Raciborski jako organ prowadzący szkoły i placówki
oświatowe, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, zobowiązany jest co roku do
opracowania regulaminu wynagradzania nauczycieli uwzględniając przewidywaną strukturę
zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W projekcie
regulaminu ujęto podwyższenie dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo i dla opiekuna stażu. Wicestarosta dodał, iż powyższy projekt zostanie
przekazany do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, zgodnie z art.
30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela.
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 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Raciborski w roku 2008 oraz postanowił o jego przekazaniu związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli, celem zaopiniowania.

Ad. 3
Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wszczęcia
procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Raciborzu.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W dniu 29 lutego 2008r. upływa termin powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSO
Nr 1 w Raciborzu. Zasadnym jest uruchomienie procedury na początku grudnia br.
ze względu na fakt, iż w drugiej połowie stycznia rozpoczynają się ferie zimowe.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na uruchomienie procedury konkursowej
na stanowisko dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu.
Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w sprawie przyznania środków
finansowych na wyposażenie sal lekcyjnych.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Podczas trwającego remontu część wyposażenia sal została zdemontowana i nie nadaje się do
ponownego użytkowania. W szczególności dotyczy to tablic oraz stołów uczniowskich.
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Potrzeby finansowe dyrektor oszacowała na 12.006zł i obejmują one: zakup tablic zwykłych
(7szt), 1 tablicy dwuskrzydłowej, 20 stołów i 40 krzeseł uczniowskich oraz 2 zestawy mebli
z biurkiem dla nauczycieli.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na zakup w/w wyposażenia
sal lekcyjnych z rozdziału 80195 z § 4330.
Starosta Adam Hajduk przypomniał, iż każdorazowo przy dokonywaniu przesunięć środków
finansowych z budżetu Powiatu wymagana jest informacja kierownika dysponującego danym
rozdziałem o zabezpieczeniu odpowiednich środków na dany cel.
Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki
Nieruchomościami dot. sprostowania decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
ustanowienia prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Raciborzu przy ul. 1 Maja
3 na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W dniu 26.06.2007r. Zarząd Powiatu Raciborskiego ustanowił na rzecz Powiatowego Zarządu
Dróg w Raciborzu prawo trwałego zarządu nieruchomością położoną w Raciborzu, składającą
się z działek nr 1057/237, 4192/118 (k.m. 3 i 4), obręb Racibórz. Ustanowienie w/w prawa
nastąpiło na mocy decyzji nr SN.I.7002/4/1/07. Decyzja ta stała się ostateczna. W opisie
przekazanej nieruchomości wpisano, iż w skład zabudowań wchodzą m.in. budynek zaplecza
warsztatowego, budynek zakładowej stacji paliw oraz budynek rozdzielni elektrycznej
i sprężarki. Przedmiotowe obiekty zostały wyburzone w 2006r. za zgodą Zarządu Powiatu,
z uwagi na zły stan techniczny. W/w pomyłka jest wynikiem niedopatrzenia pracowników
Referatu

Gospodarki

Nieruchomości,

którzy

uczestniczyli

przy

przygotowywaniu

przedmiotowego dokumentu. W związku z powyższym wymagane jest sprostowanie decyzji
z dnia 26.06.2007r. w formie postanowienia.
Starosta polecił, aby Członek Zarządu N. Parys wystosował pismo do Kierownika Referatu
Gospodarki

Nieruchomościami

dot.

rzetelności

przygotowywanych

materiałów

na posiedzenia Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących - postanowieniem nr SN.I.7002/4/3/07 sprostował nieścisłość
zaistniałą w ostatecznej decyzji Zarządu Powiat nr SN.I-7002/34/07 z dnia 26 czerwca 2007r.
w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu prawo trwałego
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zarządu nieruchomością położoną w Raciborzu, składającą się z działek nr 1057/237,
4192/118 (k.m. 3 i 4), obręb Racibórz. Sprostowanie polega na skreśleniu słów w pkt 1 wiersz
16 „budynek zaplecza warsztatowego o pow. użytkowej 92,00 m2, budynek zakładowej stacji
paliw o pow. użytkowej 22,20 m2, budynek rozdzielni elektrycznej i sprężarki o pow.
użytkowej 9,50 m2.”
Postanowienie SN.I.7002/4/3/07 z dnia 18.09.2007r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmian rozkładu
godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W dniu 31.08.2007r. do tut. Starostwa wpłynęła prośba Pani Ewy Butyńskiej właścicielki
apteki przy ul. Chodkiewicza 17 w Raciborzu, dot. zwolnienia z pełnienia całodobowego
dyżuru, w związku z powstaniem apteki całodobowej przy ul. Opawskiej 33 w Raciborzu.
Art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne stanowi, iż „rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu
aptekarskiego”. Propozycja dyżurów została opracowana przez Referat Spraw Społecznych
w porozumieniu z przedstawicielami lokalnego środowiska farmaceutów. Na tej podstawie
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 9/23/07 w dniu 9 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku
2007. Zgodnie z Uchwałą dyżur jednej z aptek powinien być pełniony całodobowo, od godz.
9.00 do 9.00 dnia następnego. W chwili obecnej tylko 7 aptek pełni dobrowolnie dyżury,
z dwudziestu kilku działających na terenie Raciborza.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – nie wyraził zgody na zmianę Uchwały Nr 9/23/07 z dnia
9 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu raciborskiego w roku 2007. Polecił Kierownikowi Referatu Spraw
Społecznych przygotować stosowną odpowiedź do zainteresowanej strony oraz wspólnie
z Wicestarostą wystąpienie w przedmiotowej sprawie do Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach.
Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. wyniku
postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej
centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych
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w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 – zadanie nr 1 roboty sanitarne (zamówienie
uzupełniające”.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd
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Raciborskiego
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informację

o
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w/w
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przetargowego.
Starosta zapoznał zebranych z projektem „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych
Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na IV kwartał 2007r.”.
W/w korespondencja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawiony „Szczegółowy zakres kontroli
finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na IV kwartał 2007r.”.
Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego ponownie
przedstawiła projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej gospodarki
finansowej przeprowadzonej w okresie od 04.06.2007r. do 22.06.2007r. w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu.
W/w projekt wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu Nr 38/07.
Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego poinformowała o braku stosownej
opinii prawnej dot. ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Starosta
polecił Sekretarzowi Powiatu przeprowadzenie rozmowy z koordynatorem Obsługi Prawnej
w tut. Starostwie, przypominając o zakresie obowiązków radców prawnych. Przedmiotowe
wystąpienie pokontrolne będzie omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu
25.09.2007r.
Starosta przedstawił przygotowany projekt planu poprawy jakości i doskonalenia usług
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na lata 2007-2008.
W/w projekt stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Starosta poinformował o zgłoszonych uwagach Zespołu ds. systemu jakości i rozwoju usług
do projektu planu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – nie wyraził zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian
przez Zespół ds. systemu jakości i rozwoju usług. Przedmiotowy plan został zaakceptowany
w przygotowanej formie przez Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.
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Starosta przedstawił informację Kierownika Biura Rady dot. posiedzeń komisji stałych Rady
Powiatu Raciborskiego na miesiąc wrzesień 2007r.
W/w informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 5
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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
do określenia realizacji Uchwały Nr X/91/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
28.08.2007r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.
Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego nadzoruje wykonanie w/w Uchwały, a Referat
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny jest za jej realizację.
Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 13 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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
do

określenia realizacji Uchwały Nr X/95/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia

28.08.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Raciborskim z siedzibą w Raciborzu, a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania
publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.
Ustalił Członka Zarządu Norberta Parysa jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,
a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej
realizację.
Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 14 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 Sekretarza Powiatu do określenia realizacji Uchwały Nr X/96/2007 Rady
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Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. 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.
Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.
Karta informacyjna Sekretarz Powiatu określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik
nr 15 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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr X/102/2007 Rady
Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan
na opieszałość Starosty Raciborskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego nadzoruje wykonanie w/w Uchwał, a Biuro
Rady odpowiedzialne jest za jej realizację.
Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 16 do
protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Dominika Świerk-Bara
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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 18.09.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.09.2007r.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.
4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wszczęcia procedury
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Raciborzu.
5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w sprawie przyznania środków finansowych
na wyposażenie sal lekcyjnych.
6. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprostowania decyzji
Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu
nieruchomością położoną w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 na rzecz Powiatowego Zarządu
Dróg w Raciborzu.
7. Postanowienie Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN.I.7002/4/3/07 z dnia 18.09.2007r.
8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2007.
9. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku
postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej
centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 – zadanie nr 1 roboty sanitarne (zamówienie
uzupełniające).
10. Projekt „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu
Wewnętrznego na IV kwartał 2007r.”.
11. Projekt planu poprawy jakości i doskonalenia usług w Starostwie Powiatowym
w Raciborzu na lata 2007 – 2009.
12. Informacja Biura Rady o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
Raciborskiego w miesiącu wrześniu 2007r.
13. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do
określenia realizacji Uchwały Nr X/91/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
28.08.2007r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.
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14. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
do określenia realizacji Uchwały Nr X/95/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
28.08.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
raciborskim z siedzibą w Raciborzu, a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania
publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.
15. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu do określenia realizacji Uchwały Nr X/96/2007
Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. 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.
16. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr X/102/2007 Rady
Powiatu Raciborskiego z dnia 28.08.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii
Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego.
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