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PROTOKÓŁ  NR 53/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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: 

 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.12.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.12.2007r.  

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2007r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2008.  

Autopoprawka polega na wykreśleniu w załączniku do w/w projektu uchwały w § 14 ust. 2 

słowa „konkursie” i wpisaniu słowa: „zadaniu”.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2008. 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu z dnia 27.11.2007r. 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008 został skierowany  

do gmin powiatu oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z prośbą o zaopiniowanie.      

Do dnia dzisiejszego pozytywnie projekt uchwały zaopiniował Prezydent Raciborza, 

Burmistrz Krzanowic, Wójtowie Gmin: Krzyżanowice, Kornowac i Nędza. Pozostałe gminy 

opinii nie nadesłały. Zgodnie z art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym zajęcie 

stanowiska przez organ w sprawie przedmiotowego projektu uchwały powinno nastąpić  

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia. Jeżeli organ nie zajmie stanowiska  

w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat.  
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W związku z powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych proponuje przyjąć,  

iż Burmistrz Miasta i Gminy Kuźni Raciborskiej oraz inni wójtowie pozytywnie zaopiniowali 

projekt uchwały. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Starosta dodał,  

iż Śląska Izba Aptekarska w Katowicach pozytywnie zaopiniowała omawiany materiał. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4 

 

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

propozycji zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w/w karta informacyjna zostanie omówiona  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dostawę i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego  

– Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił: 

1. ze względu na duże przekroczenie środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia – zobowiązać Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o.  

w Raciborzu do powtórzenia postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż 
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wyposażenia dla Oddziału Neurologii i Geriatrii – Budowa Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu” w zakresie pakietu nr 2,  

2. w zakresie pakietu nr 3 w/w postępowania przetargowego wyraził zgodę na przeznaczenie 

dodatkowych środków w wysokości 7 370,62zł (brutto) na realizację zamówienia  

(kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wyceną z ZTE a złożoną ofertą Wykonawcy).  

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.12.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Zarząd polecił, aby Sekretarz Powiatu 

udzieliła odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 19.12.2007r., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19.12.2007r., które stanowią 

załącznik nr 11 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownik Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego przygotował projekt odpowiedzi na wniosek nr 6. Natomiast 

Sekretarz Powiatu udzieli odpowiedzi na wnioski nr: 2, 4 i 5,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 20.12.2007r., 

które stanowią załącznik nr 12 do protokołu. Zarząd Powiatu ustalił, iż odpowiedzi  

na wniosek nr 2 udzieli Sekretarz Powiatu.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

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 28.12.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r.  

3. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2008. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008.  

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

8. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dostawę  

i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

9. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.12.2007r. 

10. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 19.12.2007r. 

11. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19.12.2007r. 

12. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 20.12.2007r. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 
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16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

 


