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PROTOKÓŁ  NR 41/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 października 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 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

25.09.2007r.  

2. Wizja w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.09.2007r. 

przyjęto i podpisano, po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego Dyrektor Szpitala Rejonowego                 

w Raciborzu Ryszard Rudnik omówił realizację kontraktu na usługi medyczne w 2007r. oraz 

poinformował o zagrożeniach związanych z wykonaniem kontraktu na przychodniach.                 

Problemy spowodowane są brakiem lekarzy pracujących w przychodniach. Ponadto dodał,                

iż zakontraktowane usługi medyczne na oddziałach szpitalnych zostaną wykonane bez 
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większych zakłóceń. Poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze określonych zasad 

kontraktowania usług na oddziały szpitalne. Narodowy Fundusz Zdrowia określił wstępnie 

tylko zasady kontraktacji na usługi świadczone w przychodniach przy szpitalnych. Dyrektor                    

R. Rudnik stwierdził, iż tut. Szpitalu nie występuje groźba strajku.    

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia 

gabinetu stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu 

znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu ustalił, iż na posiedzeniu w dniu 16.10.2007r. powróci do omawiania 

przedmiotowej kwestii. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu stosownego 

materiału przez Wicestarostę Andrzej Chroboczka.  

   

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                            

dot. protokołu rozbieżności – uzgodnienia dot. projektu Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008. 

W/w karta informacyjna stanowi załączniki nr 4 do protokołu. 

Obecna na posiedzeniu Inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust 

przedstawiła wyliczenie skutków finansowych dla budżetu Powiatu Raciborskiego oraz 

propozycję związków zawodowych zrzeszających nauczycieli dot. dodatkowej zmiany                          

w Regulaminie: 

- w Rozdziale VI w § 9 ust. 1 – dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy w oparciu                         

o rodzaj utrudnienia i poziom wykształcenia oraz posiadany stopień awansu zawodowego 

zwiększając go o 10zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – nie przyjął zaproponowanej zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008, przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego zostanie przekazany 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego w wersji zaopiniowanej przez Zarząd 
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Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 września 2007r. wraz z poprawionym uzasadnieniem,  

na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu.    

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej obowiązki dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub. W skład zespołu 

kontrolnego zostali powołani: 

 Andrzej Chroboczek – przewodniczący, 

 Barbara Kowalska – członek, 

 Ewa Girek – członek, 

 Danuta Miensopust – członek. 

W/w uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce OR.0047/07.  

 

Ad. 5  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 

2007. 

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

W dniu 26.09.2007r. właściciele nowopowstałej apteki ABC przy ul. Rybnickiej 97 zwrócili 

się z prośbą o zwolnienie jej z pełnienia całodobowego dyżuru. Wicestarosta wyjaśnił,                   

iż włączenie w/w apteki do pełnienia całodobowych dyżurów wiązałoby się ze zmianą 

Uchwały Nr 9/23/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego              

w roku 2007. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, na zwolnienie nowopowstałej apteki ABC                 

z pełnienia całodobowego dyżuru oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować stosowną odpowiedź do wnioskodawców.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                         

dot. zatrudnienia nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć                        

z gimnastyki korekcyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 40/07 z dnia 25.09.2007r. 

Wicestarosta przytoczył również uzasadnienie Dyrektora MOS w Raciborzu w sprawie 

zatrudnienia emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli, których zatrudnienie w tejże 

placówce spowoduje przekroczenie 1,5 etatu. Zatrudnienie w/w nauczycieli pozwoli na 

uruchomienie następujących sekcji: 

 szachowej, 

 pływania korekcyjnego, 

 akrobatyki sportowej, 

 nowoczesnej formy ruchowej, 

 wspinaczka skałkowa. 

Jednocześnie Dyrektor informuje, iż na powyższe sekcje, brak jest chętnych nauczycieli                     

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz na targach edukacyjnych. Starosta 

stwierdził, iż w takiej sytuacji zasadnym jest powiadomienie organu prowadzącego oraz 

zamieszczenie ogłoszenia np. na stronie internetowej danej placówki oraz Powiatu 

Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, w roku szkolnym 2007/2008 

emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli, którym wymiar czasu pracy przekroczy 1,5 

etatu. Jednocześnie Zarząd Powiatu polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury                     

i Sportu przygotować stosowne wystąpienie do wszystkich dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski dot. zakazu 

zatrudniania nauczycieli emerytowanych oraz nauczycieli, których wymiar czasu pracy 

przekracza 1,5 etatu, od przyszłego roku szkolnego. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.   
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                         

dot. informacji z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu 40/07 z dnia 25.09.2007r. 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Podinspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

Grzegorz Hajduczek omówił zbiorcze dane z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2007/2008. Zarząd Powiatu zdecydował, iż dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,                   

dla której organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, który zatrudnił emerytowanego 

nauczyciela lub nauczyciela mającego ponad 1,5 etatu, powinien powyższą sytuację 

szczegółowo wyjaśnić na piśmie wraz z podaniem konkretnych kroków, które poczynił                   

w ramach szukania osób na ewentualne wakaty w placówce. Zarząd Powiatu polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować stosowne pismo                        

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta. Ponadto, Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na znaczną ilość godzin 

nadliczbowych dyrektorów szkół i placówek. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, iż kwestię akceptacji arkuszy organizacyjnych 

ponownie omówi na posiedzeniu w dniu 16.10.2007r., po przedstawieniu szczegółowych 

wyjaśnień każdego z dyrektorów, który w placówce zatrudnił nauczycieli powyżej 1,5 etatu 

oraz nauczycieli emerytowanych.  

 

Starosta przedstawił raport z przeprowadzonych kontroli za II kwartał 2007r. przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego tut. Starostwa. 

W/w raport stanowi załączniki nr 8 do protokołu. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią raportu z przeprowadzonych kontroli za II kwartał 

2007r. przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego tut. Starostwa. 

 

Starosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji Konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, profilaktyka prozdrowotna, z dnia 27.09.2007r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Powołana Decyzją nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24 września 2007r. Komisja 

Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26 września 2007r. dokonała oceny złożonych ofert.               

W wyznaczonym terminie tj. do 24 września 2007r. do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta,              

tj. oferta Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W wyniku dokonania oceny 
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formalnej i merytorycznej oferty Komisja zaproponowała przyznać dotację w/w Fundacji we 

wnioskowanej wysokości tj. 8.340zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przyznanie dotacji Fundacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu we wnioskowanej wysokości tj. 8.340zł. 

Starosta omówił wnioski zgłoszone na XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu                     

25 września 2007r. 

W/w wnioski stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi                     

na wniosek nr 1 i nr 2, a szczegółowych informacji udzieli Starosta. 

Kolejno, omówiono interpelacje: 

1. Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 i nr 5, 

2. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi 

na interpelację nr 2, a szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta, 

3. Zarząd polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

udzielić odpowiedzi na interpelację nr 3, a szczegółowych informacji udzieli Starosta, 

4. Zarząd zdecydował, iż sposób realizacji interpelacji nr 4 pozostawi w gestii 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Starosta poinformował, iż ze względu na brak ofert kupna nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5 należały przystąpić do II przetargu                        

na sprzedaż w/w nieruchomości.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na ogłoszenie II przetargu na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, pozostawiając 

cenę w wysokości 8.500.000zł.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, iż w miesiącu listopadzie 2007r. zostanie 

omówiona sprawa dot. dalszego funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego                   

w Raciborzu. Pismo do Dyrektora CKU w Raciborzu w sprawie opracowania stosownego 

materiału przygotuje Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 26 września 2007r. została podpisana umowa z Gminą 

Nędza w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
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zadania pn. „Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3536S – ul. Ofiar 

Oświęcimskich w Górkach Śląskich, na odcinku ok. 200m.”, na podstawie Uchwały                    

Nr XII/70/07 Rady Gminy Nędza z dnia 20 sierpnia 2007r. Ponadto, podpisano trójstronną 

umowę z Gminą Nędza i Franciszkiem Elias prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo - Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „DOMINIK” 

w sprawie przejęcia przez Powiat praw i obowiązków Gminy Nędzy wynikającej z umowy    

Nr 3/Ch/Dominik/2007 z dnia 2 lipca 2007r.  

 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 

Andrzej Chwalczyk omówił sytuację związaną z funkcjonującym systemem informatycznym 

obsługującym budżet powiatu i działalność tut. Starostwa. Podkreślił, iż dotychczasowy 

system wymaga zmiany, gdyż nie będzie obsługiwany przez serwisanta. W związku                        

z powyższym przedstawił porównanie kosztów zakupu i wdrożenia dwóch systemów 

komputerowych o zbliżonej funkcjonalności: URZAD firmy Sygnity i RATUSZ firmy 

Rekord. W/w analiza stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Z przedstawionej analizy wynika, że korzystniejszą ofertą jest oferta firmy Sygnity.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających                             

do wdrożenia pakietów programu URZAD NT firmy Sygnity.  

 

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 02.10.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.10.2007r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia gabinetu 

stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu 

znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym.  

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. protokołu rozbieżności – 

uzgodnienia dot. projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w roku 2008. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub.  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego – pełniącej obowiązki 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Janinę Wystub.  

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2007. 

8. Raport z przeprowadzonych kontroli za II kwartał 2007r. przez Referat Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego tut. Starostwa. 

9. Informacja Przewodniczącego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, profilaktyka prozdrowotna, z dnia 27.09.2007r. 

10. Wnioski zgłoszone na XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007r. 

11. Porównanie kosztów zakupu i wdrożenia systemów komputerowych. 

 


