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PROTOKÓŁ  NR 51/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 grudnia 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 49/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27.11.2007r. oraz Protokołu Nr 50/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 05.12.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Omówienie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 49/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r.  

oraz Protokół Nr 50/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.12.2007r.  

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2008. 

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 się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2008 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

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 5 do protokołu.  

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Skarbnik Powiatu poinformowała,  

iż zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z powodu, 

iż wyłoniony w drodze konkursu podmiot, tj. Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Raciborzu nie podpisał umowy dotacji.  

W związku z powyższym Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

wystosował pismo do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Raciborzu, w którym poprosi o informacje czy Centrum zamierza w najbliższym czasie 

podjąć działania zmierzające do zakupu autobusu do poboru krwi. Zadanie to nie zostało  

do tej pory zrealizowane, mimo iż Powiat Raciborski od dwóch lat zabezpiecza środki  

w budżecie na w/w cel.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2007r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

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

Starosta poinformował, iż Powiat Raciborski zaciągnie kredyt w 2008r. ze środków 

„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” z Banku Ochrony Środowiska S.A.  

w Warszawie Oddział w Katowicach z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu 

następujących dróg powiatowych: 

1. DP 3524 S Krowiarki – odcinek dł. 670 mb,   

2. DP 3502 S Maków – odcinek dł. 700 mb, 

3. DP 3502 S Pawłów – Maków – odcinek dł. 600 mb, 

4. DP 3511 S od ul. Ogrodowej (droga gminna) do skrzyżowania Wydale – odcinek  

dł.  1 460  mb, 

5. DP 3507 S od skrzyżowania z DK 45 w kierunku skrzyżowania Wydale (odcinek 

Hanowiec) – odcinek dł. 1 650 mb. 

 

Starosta dodał, iż kredyt zaciągany w Banku Ochrony Środowiska S.A. jest kredytem 

preferencyjnym przeznaczonym na roboty drogowe związane z remontem dróg gminnych  

i  powiatowych, leżących na terenach wiejskich. Do ubiegania się o kredyt upoważnione  

są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Kredyt udzielany 

jest do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, jednakże 

maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Podjęcie w/w uchwały  

na sesji w dniu 28.12.2007r. pociąga za sobą konieczność uchylenia Uchwały Nr XI/106/2007 
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Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę 

Powiatu Raciborskiego oraz Uchwały Nr XIII/117/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego, z powodu zmiany terminu 

zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.   

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu powróciła do ustaleń z posiedzenia w dniu 27.11.2007r.,  

w trakcie którego Zarząd wyraził zgodę na  rezygnację z zaciągnięcia kredytu w 2007r.  

w kwocie 1 000 000zł, który miał być przeznaczony na budowę Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu oraz na inwestycje w Zespole Szkół Ekonomicznych. Skarbnik Powiatu 

poinformowała, iż w rozmowie z pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach okazało się, że rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w 2007r. nie pociąga za sobą 

konieczności uchylenia Uchwały Nr XIII/116/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

30.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zmiany 

Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, 

przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

Zarząd polecił, aby Radni otrzymali również Uchwałę Nr II/20/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich dot. cofnięcia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek 
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organizacyjnych, udzielonego przez Radę Powiatu Raciborskiego na podstawie Uchwały  

Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2004r.    

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

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w związku z wątpliwościami prawnymi,  

które pojawiły się w trakcie szkoleń pracowników oraz w trakcie prowadzenia postępowań 

wyjaśniających, co do właściwości organu uprawnionego do rozpatrywania skarg  

na kierowników podległych jednostek organizacyjnych, zlecono przygotowanie stosownej 

opinii prawnej. Dodała, iż przepisy k.p.a. w art. 229 określają właściwość organów 

uprawnionych do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności określonych tym 

przepisem podmiotów. Organy wymienione w art. 229 k.p.a. są właściwe do rozpatrywania 

skarg dopiero wówczas, gdy przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych  

w tym zakresie. Oznacza to pierwszeństwo stosowania przepisów szczególnych przed 

regulacjami kodeksowymi. Przepisami szczególnymi mogą być tylko przepisy ustawowe. 

Zatem inna niż wynikająca z k.p.a. właściwość organu do rozpoznania skargi nie może 

wynikać z przepisu niższej rangi niż ustawa. Rozważając kwestię „delegowania właściwości 

do rozpatrywania”, w których właściwa jest rada powiatu należy stwierdzić, iż zmiana 

właściwości tego organu stanowiącego może wynikać tylko z przepisu rangi ustawy. A zatem 

kompetencja innego niż rada organu do rozpoznania skargi dotyczącej zadań lub działalności 

zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży  

i innych jednostek organizacyjnych powiatu, nie może wynikać z uchwały organu 

stanowiącego powiatu. Uprawnienie rady wynikające z art. 229 pkt 4 k.p.a. stanowią bowiem 

wyłączną, a więc nie podlegającą przekazaniu kompetencję organu stanowiącego, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. Ponadto art. 232 § 1 i 2 k.p.a. dopuszcza możliwość przekazania 

skargi do załatwienia tylko organowi niższego stopnia, pod warunkiem, że skarga nie zawiera 

zarzutów dotyczących działalności tego organu. Zarząd powiatu nie posiada takiego statusu, 

jest organem wykonawczym powiatu, a nie organem niższego stopnia. Zgodnie z art. 17 pkt 1 

k.p.a. „Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów 

jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy 

szczególne stanowią inaczej”. 

W związku z przedstawionymi powyżej faktami Sekretarz Powiatu zaproponowała przekazać 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2004r. na najbliższe 

posiedzenie Rady Powiatu. W chwili uchylenia przedmiotowej uchwały rozpatrywanie skarg  
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i wniosków zgodnie z art. 229 pkt 4 k.p.a., będzie w kompetencji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.10.2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek 

organizacyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2007r. 

Zarząd polecił, aby Radnym dostarczyć również opinię prawną dr Anny Wierzbicy (doktor 

nauk prawnych, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących funkcjonowania 

współczesnego samorządu terytorialnego) oraz informacje zawarte w opisie sprawy 

omawianej karty informacyjnej.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła zmiany do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

(tzw. autopoprawka).  

W/w zmiany stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował zmiany do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. (tzw. autopoprawka) oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r. 

 

Ad. 3 

 

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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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. upoważnienia 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wynajęcia (wydzierżawiania) części 

nieruchomości na okres powyżej trzech lat. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż Dyrektor Szpitala planuje przeniesienie działającej na parterze budynku 

głównego rejestracji chorych na pierwsze piętro budynku, do ciągu poradni specjalistycznych. 

Działanie to powinno usprawnić obsługę pacjentów oraz poprawić warunki pracy osób 

zatrudnionych w rejestracji, szczególnie w porze zimowej. Zwolnione powierzchnie Dyrektor 

planuje  wydzierżawić w drodze przetargu na cele gastronomiczno - handlowe. Jednym  

z warunków przetargu będzie przeniesienie na koszt przyszłego dzierżawcy pomieszczeń 

rejestracji z parteru na pierwsze piętro. Jak wynika z szacunkowych kosztów inwestycji 

nakłady ewentualnego dzierżawcy poniesione na przeniesienie poradni i uruchomienie 

działalności gastronomiczno - handlowej mogą się nie zwrócić w ciągu 3 lat. W związku  

z powyższym Dyrektor Szpitala, działając w oparciu o § 11 Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r., zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu                            

o upoważnienie do zawarcia 10-letniej umowy najmu wspomnianej powierzchni z podmiotem 

wyłonionym w drodze konkursu ofert. Ponieważ § 12 cytowanej uchwały Rady Powiatu 

stanowi, że „wyłonienie najemcy (dzierżawcy) nieruchomości następuje w drodze przetargu” 

w przedstawionym projekcie uchwały Zarządu Powiatu upoważnienia udziela się dla firmy 

wyłonionej również w drodze przetargu.   

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu do wynajęcia (wydzierżawienia) części nieruchomości Szpitala  

na okres powyżej trzech lat.  

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

 

Ad. 4  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Ośrodka 

Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w latach 2008-2010. 

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

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na dalsze funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w latach  
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2008-2010, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby godzin pracy prawnika z dwóch  

do czterech godzin tygodniowo.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. przekazania dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt porozumienia w sprawie przekazania 

dotacji celowej na realizację zadań Obrony Cywilnej w gminach Powiatu Raciborskiego  

na 2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. przekazania zespołu prądotwórczego Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej do bezpłatnego używania. 

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

Starosta poinformował, iż w listopadzie b.r. tut. Starostwo zakupiło zespół prądotwórczy  

oraz trzy urządzenia UPS o łącznej wartości 38 430,- zł, na potrzeby Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Urządzenia te miały stanowić alternatywne źródło zasilania 

energią elektryczną w przypadku awarii zasilania zewnętrznego. W dniu 03.12.2007r. 

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zwrócił się z prośbą o podjęcie 

działań zmierzających do przekazania zespołu prądotwórczego oraz UPS-ów Komendzie 

Państwowej Straży Pożarnej. Uzasadniając takie posunięcie Kierownik Szydłowski 

przedstawił następujące argumenty: 

1. bieżąca eksploatacja urządzeń wymaga stałego ponoszenia nakładów finansowych 

(serwisy, przeglądy i zakup paliwa), 

2. Komendant PSP wyraził gotowość do ponoszenia w/w kosztów oraz przeszkolenia swoich 

pracowników w zakresie specjalistycznych uprawnień do obsługi agregatu, 

3. zespół prądotwórczy zlokalizowany jest w pomieszczeniach garażowych Komendy PSP 

zasadnym jest więc powierzenie Komendzie pieczy nad nim, 

4. zespół prądotwórczy zasila zarówno Komendę PSP jak i Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

Starosta podkreślił, iż zespół prądotwórczy został zakupiony z myślą o zapewnieniu 

alternatywnego źródła zasilania zarówno Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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jak i Komendzie Straży, z którą Starostwo ściśle współpracuje w zakresie zarządzania 

kryzysowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Kierownika Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyraził zgodę na przekazanie zespołu prądotwórczego 

Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w bezpłatne użytkowanie 

na czas nieokreślony. Przekazanie powinno się odbyć na podstawie umowy, która będzie 

określała między innymi, że stroną właściwą do ponoszenia wszelkich kosztów 

eksploatacyjnych jest strona przejmująca. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zwrotu 

nakładów poniesionych na ulepszenie lokalu mieszkalnego przy Pl. Okrzei 4  

w Raciborzu poniesionych przez najemcę – Pana Arkadiusza Tylka. 

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

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego wynajmuje lokal mieszkalny przy  

Pl. Okrzei 4. Najemca używa przedmiotowego lokalu na podstawie umów najmu: 

 w obecnej chwili na podstawie umowy z dnia 6.02.2004r. zawartej z Zarządem 

Powiatu, 

 wcześniej na podstawie umowy najmu z dnia 15.03.1995r. zawartej z Dyrektorem 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

W obecnej chwili rozważana jest możliwość rozwiązania przedmiotowej umowy                             

i przeznaczenie pomieszczeń na potrzeby tut. urzędu. 

W trakcie używania lokalu najemca wykonał wiele prac remontowych, m.in.: 

 zagospodarowanie piwnicy,  

 docieplenie ścian cokołu elewacji najmowanego lokalu,  

 wykonanie instalacji co wraz z kotłem gazowym. 

Z uwagi na fakt, że umowa najmu prawdopodobnie zostanie rozwiązana (za porozumieniem 

stron), najemca zwrócił się z wnioskiem o zwrot poniesionych nakładów na ulepszenie lokalu. 

O prawnej możliwości zwrotu kosztów poniesionych nakładów pozytywną opinię wyraził 

radca prawny. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przeanalizował zapisy protokołu porozumienia na okoliczność 

planowanego rozwiązania umowy najmu z dnia 06.02.2007r. oraz wydania lokalu. Po analizie 

protokołu, Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na fakt, iż najemca pozostawi pewne ulepszenia 

nieruchomości na prośbę wynajmującego, gdyż w tej części nieruchomości planowana  
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jest siedziba Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. W związku  

z powyższym Zarząd postanowił zwrócić część nakładów poniesionych na ulepszenie 

nieruchomości. Zarząd polecił, aby tego typu zapis znalazł się w omawianym protokole.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował protokół porozumienia  

na okoliczność planowanego rozwiązania umowy najmu z dnia 06.02.2007r. oraz wydania 

lokalu.  

 

Starosta zaprezentował protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli 

sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 15.10.2007r. do 07.11.2007r. z przerwą  

w dniach od 16.10.2007r. do 19.11.2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 15.10.2007r.  

do 07.11.2007r. z przerwą w dniach od 16.10.2007r. do 19.11.2007r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 

 

Starosta omówił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli 

sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 19.11.2007r. do 26.11.2007r. w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 20  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w okresie od 19.11.2007r.  

do 26.11.2007r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz zaakceptował 

projekt wystąpienia pokontrolnego. 

 

Starosta przedstawił tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na grudzień b.r., która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować materiał pt.: „Analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za pierwsze  

trzy kwartały roku 2007” na kolejne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji.  



 11 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji:  

1. Uchwały Nr XIV/121/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na likwidacji Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

przy ul. Orkana 10,  

2. Uchwały Nr XIV/122/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

na ul. Orkana 10. 

 

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

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację. 

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

załącznik nr 22 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 XIV/123/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

za rok 2007. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 
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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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XIV/125/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup 

zasilacza awaryjnego – urządzenia typu UPS dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji 

radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/126/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 25 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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/127/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 
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Ad. 6 

 

Przystępując do omówienia pkt 6 tematyki,  Starosta poinformował, iż począwszy od tego 

posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznawani będą z zadaniami 

powiatu z zakresu pomocy społecznej. Informacje te będą przedstawiać:  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. Następnie ustalane będą kierunki, jakie będzie realizować Powiat 

Raciborski w zakresie pomocy społecznej.  

Obecny na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Raciborzu przedstawił ogólne zasady i zakres 

podmiotowy ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą. Zwrócił 

uwagę na brzmienie art. 16 ust. 2, który stanowi, iż gmina i powiat, obowiązane zgodnie  

z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy 

osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych  

do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.  

Jak dodał Dyrektor obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa  

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie 

ustalonym przez ustawę. Jednakże w praktyce trudno czasami jest ustalić, które zadania 

powinny być realizowane przez gminy, a które przez powiaty. Zadania własne gminy  

o charakterze obowiązkowym określone zostały w art. 17 ust. 1 omawianej ustawy. Do zadań 

tych należy m.in. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym. Ogólną zasadą jest więc to, iż gmina w pierwszej kolejności 

odpowiedzialna jest za zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Zadania własne powiatu 

określone zostały w art. 19 ustawy.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zaproponował, aby szczegółowo 

omówić zadanie powiatu określone jako prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu 

więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów 

samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 19  

pkt 11 ustawy).  

Zdaniem Dyrektora PCPR należy określić w jakiej sytuacji finansowanie pobytu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest obowiązkiem gminy, a w jakiej 

powiatu. Powiat realizuje to zadanie w sytuacji gdy matki z małoletnimi dziećmi i kobiety  

w ciąży zostały dotknięte przemocą lub znajdują się w innej sytuacji kryzysowej (art. 47 

ustawy).  
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych ogłosić konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z wyłączeniem 

sytuacji uzasadniających zapewnienie schronienia do 3 miesięcy oraz na prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z jednoczesnym prowadzeniem 

schronienia dla osób objętych działaniem ośrodka interwencji kryzysowej.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż na kolejnym posiedzeniu omówione 

zostaną zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie 

lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie  

i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

dla dzieci młodzieży. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.12.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.12.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2008. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia założeń do Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu  

przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

8. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zmiany Uchwały  

Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. 

9. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. cofnięcia 

stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego do rozpatrywania skarg  

na kierowników podległych jednostek organizacyjnych, udzielonego przez Radę Powiatu 

Raciborskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26.10.2004r.    

10. Zmiany do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. (tzw. autopoprawka).  

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. 

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. upoważnienia Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu do wynajęcia (wydzierżawiania) części nieruchomości na okres 

powyżej trzech lat. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu do wynajęcia (wydzierżawienia) części nieruchomości Szpitala 

na okres powyżej trzech lat.  
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15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Ośrodka Informacji  

dla Osób Niepełnosprawnych w latach 2008-2010. 

16. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. przekazania 

dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

17. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. przekazania 

zespołu prądotwórczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

do bezpłatnego używania. 

18. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zwrotu nakładów 

poniesionych na ulepszenie lokalu mieszkalnego przy Pl. Okrzei 4 w Raciborzu 

poniesionych przez najemcę – Pana Arkadiusza Tylka. 

19. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 15.10.2007r. do 07.11.2007r. z przerwą w dniach  

od 16.10.2007r. do 19.11.2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-21-2/07 z dnia 06.12.2007r.). 

20. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz kontroli sprawdzającej 

przeprowadzonej w okresie od 19.11.2007r. do 26.11.2007r. w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego  

(pismo nr TK. 0913-23-2/07 z dnia 06.12.2007r.).  

21. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na grudzień b.r. (pismo nr BR. 0051-89/07 z dnia 10.12.2007r.).  

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji:  

a) Uchwały Nr XIV/121/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na likwidacji Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

przy ul. Orkana 10,  

b) Uchwały Nr XIV/122/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie  

na ul. Orkana 10. 
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23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/123/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

za rok 2007. 

24. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIV/125/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu 

Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego – urządzenia typu UPS dla potrzeb 

niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów  do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/126/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania 

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

inwestycyjnego. 

26. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/127/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

 


