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PROTOKÓŁ  NR 54/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2008r. 

 

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 53/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.12.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 53/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł drobne uwagi  

do przedstawionego projektu Statutu, które dotyczyły zmiany numeracji punktów w § 29, 

błędów językowych w § 49 ust. 1 pkt 4 oraz w § 64 ust. 6, a także poprawy numeracji  

w § 121 ust. 2.  

Po zmianie, 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 uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. informacji o pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Analizując tekst sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Raciborzu za 2007r. Zarząd wniósł, aby w sprawach organizacyjnych i formalno-prawnych 

umieścić informację o terminie i sposobie uzupełnienia składu Komisji. 

Po zmianie, 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 sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Omawiając w/w projekt uchwały, Wicestarosta poinformował, iż p.o. dyrektora ZSO Nr 1  

w Raciborzu Janina Wystub zwróciła się z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 

31.01.2008r. W związku z powyższym dodatek funkcyjny dla w/w dyrektora przyznany 

zostaje do 31.01.2008r., a od 01.02.2008r. dodatek ten będzie przyznany dla nowego 

dyrektora ZSO Nr 1 Wojciecha Janiczko.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

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. 0064/08. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2008. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001r. 

prawo farmaceutyczne zarząd powiatu, po zasięgnięciu opinii prezydenta, burmistrzów, 

wójtów gmin powiatu oraz samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych. Ustalony Uchwałą Nr 53/149/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28.12.2007r. plan pracy aptek zapewniał ludności powiatu dostęp do świadczeń  

w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy lecz nie był opublikowany  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co w piśmie z dnia 21.12.2007r. zaleca 

Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uznając 

na podstawie orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych tego typu uchwałę za akt 

prawa miejscowego. W związku z powyższym należało przygotować nowy projekt uchwały 

w omawianej sprawie. 
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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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Po analizie, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany do załączników do w/w karty 

informacyjnej. Zmiany te polegają na: 

1. wykreśleniu w Regulaminie PFOŚiGW w § 10 ust. 3 i ust. 4,  

2. zmianie brzmienia ppkt 6 w pkt I załącznika nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW. Po zmianie  

ppkt 6 otrzymuje brzmienie: „Nazwa banku obsługującego wnioskodawcę i nr konta”.  

Natomiast w załącznikach do wniosku pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Oświadczenie  

o zleceniu zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (załącznik nr 2)”.  

W uwagach zdecydowano o wykreśleniu pkt 2 i pkt 3,  

3. zmianie brzmienia pkt 8 załącznika nr 4 do Regulaminu PFOŚiGW. Po zmianie pkt 8 

otrzymuje brzmienie: „Termin składania wniosków pod rygorem odmowy udzielenia 

dotacji upływa z dniem 31 października, a zakończenie wykonania prac nie może 

przekroczyć terminu 30 listopada danego roku”,  

4. zmianie brzmienia pkt 9 załącznika nr 4 do Regulaminu PFOŚiGW. Po zmianie pkt 9 

otrzymuje brzmienie: „Wnioski o dofinansowanie opiniować będzie Referat Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, a następnie przedkładać do akceptacji 

Członkowi Zarządu”,   

5. zmianie brzmienia pkt 10 załącznika nr 4 do Regulaminu PFOŚiGW. Po zmianie pkt 10 

otrzymuje brzmienie: „Podstawą zawarcia umowy z wnioskodawcą jest akceptacja 

wniosku przez Członka Zarządu”, 

6. zmianie brzmienia ppkt 5 w pkt II załącznika nr 5 do Regulaminu PFOŚiGW. Po zmianie 

ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „Koszt całkowity zadania (w cenach roku bieżącego 

określone na podstawie np. projektu budowlanego, umowy z wykonawcą, itp.), źródła 

finansowania w rozbiciu na fundusze ochrony środowiska i inne”.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 4  

 

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

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Po analizie propozycji zadań naborowych na rok szkolny 2008/2009 Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił, aby: 

1. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

liczba oddziałów została zwiększona do dwóch, przy maksymalnej liczbie miejsc 

wynoszącej 60 osób,  

2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wykreślono 

propozycje zadań naborowych w I Liceum Profilowanym o profilu zarządzanie 

informacją. Natomiast Dyrektor ZSOMS może rozważyć zwiększenie liczby oddziałów  

do dwóch w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego o rozszerzeniu 

informatycznym.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycje zadań naborowych  

wraz z uwzględnieniem uwag przedstawionych przez Zespół ds. Kierunków Kształcenia  

oraz wyraził zgodę na publikacje w/w zadań naborowych w informatorze z ofertą edukacyjną  

(po ogłoszeniu postanowienia Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do szkół  

na rok szkolny 2008/2009).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy  

nr ZS.8020-1/03 z dnia 5.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy dzierżawy  

nr ZS.7220-1/03 z dnia 5.11.2003r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy  

nr ZS.8020-1/03 z dnia 5.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego  

z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy 

dzierżawy nr ZS.7220-1/03 z dnia 5.11.2003r. Zważywszy na fakt, iż ewentualne 

ograniczenie działalności Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Raciborzu dotyczyć będzie 

mieszkańców Miasta Racibórz Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

wystąpić o opinię w powyższej sprawie do Prezydenta Miasta Racibórz i Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu do realizacji 

zakresu remontów dróg powiatowych, które byłyby finansowane przy współudziale gmin  

oraz przekazania do w/w jednostki środków na realizację. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu 

realizację wszystkich niezbędnych obowiązków leżących po stronie Powiatu Raciborskiego,  

a związanych z realizacją remontów dróg powiatowych przy udziale finansowym gmin  

na terenie których drogi te się znajdują oraz postanowił o przekazaniu do dyspozycji PZD 

ujętą w budżecie kwotę na ten cel w wysokości 950 000zł. Ponadto polecił, aby Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów zobowiązał Dyrektora PZD w Raciborzu do przedstawienia 

w ciągu trzech tygodni harmonogramu realizacji robót.  

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 17/2007 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 10.12.2007r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2008 

(załącznik nr 15 do protokołu). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 5 Uchwały wysokość składki 

członkowskiej na rok 2008 dla powiatów ziemskich wynosi 16 000zł. Starosta przypomniał, 

iż składka za 2007r. wynosiła 8 000zł.  

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż o kwotę 8 000zł 

zostaną zwiększone środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich tut. Starostwa (ze środków rezerwy budżetowej).  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia materiału pt. „Analiza krytyczna 

wariantów opieki nad dzieckiem w powiecie raciborskim” powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r.: 

 

1. Nr XIV/128/2007 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6,  

2. Nr XIV/129/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Rudach. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 XV/130/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu Powiatu na 2008r. 

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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 XV/137/2007 
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Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. 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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 08.01.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.01.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. informacji  

o pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007r. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008. 

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

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008. 

10. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu.  

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia propozycji zadań 

naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009. 

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS.8020-1/03  

z dnia 5.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy dzierżawy nr ZS.7220-1/03  

z dnia 5.11.2003r. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przekazania Powiatowemu 

Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu do realizacji zakresu remontów dróg 
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powiatowych, które byłyby finansowane przy współudziale gmin oraz przekazania  

do w/w jednostki środków na realizację. 

15. Uchwała nr 17/2007 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 10.12.2007r.  

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2008. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r.: 

a) Nr XIV/128/2007 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6,  

b) Nr XIV/129/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego  

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 

17. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/130/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu 

Powiatu na 2008r. 

18. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/137/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

 

 


