
PROTOKÓŁ  NR 66/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 1 kwietnia 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. Wizja na terenie budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  65/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.03.2008r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Członkowie  Zarządu  Powiatu  odbyli  wizję  na  terenie  inwestycji  „Budowa  Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. Podczas wizji obecni byli przedstawiciele inwestora zastępczego 

RPI  w  Raciborzu,  pracownik  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  tut.  Starostwa  oraz 

przedstawiciel  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu.  Członkowie  Zarządu  zapoznali  

się  z  informacją  przygotowaną  przez  Referat  Inwestycji  i  Remontów  dot.  stanu 

zaawansowania zadania pn. „Szpital Miejski w Raciborzu”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Podczas wizji dokonano przeglądu stanu realizacji robót na zakresach:

- tunel komunikacyjny,

- zagospodarowanie terenu wokół Szpitala,

- budowy drogi łączącej ul. Gamowską i Cegielnianą.
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Zarząd  Powiatu  wnioskuje  o  jak  najszybsze  rozpoczęcie  pozostałych  zadań  przyjętych  

do realizacji harmonogramem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007, w zakresie 

tj.:

- wentylacji i klimatyzacji na Zespole Głównym,

- ukształtowanie terenu wraz z ogrodzeniem terenu Szpitala, 

- zakończenia bloku operacyjnego.

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Zarząd Powiatu o rozstrzygnięciu 

przetargu na zakończenie prac na bloku operacyjnym do dnia 11.04.2008r. 

Starosta  podkreślił,  iż  zgodnie  z  podpisaną  umową  z  Wojewodą  Śląskim  na  zadaniu  

pn. Szpital Miejski w Raciborzu, wysokość środków do wykonania z budżetu Państwa z roku 

2007 wynosi 20.000.000zł, natomiast z budżetu powiatu z roku 2007 – 500.000zł. 

Starosta  zwrócił  uwagę,  iż  zbliża  się  termin  wykorzystania  środków  niewygasających  

z budżetu Państwa za 2007r., który został określony na 30.06.2008r.  

Członkowie  Zarządu zapoznali  się  również  z  informacją  przygotowaną przez  Raciborskie 

Przedsiębiorstwo  Inwestycyjne  dot.  wykorzystania  środków  na  zadaniu  Budowa  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2

Protokół  Nr  65/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.03.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania 

pozbawienia drogi nr 5009 S – ul. Karkosza, drogi nr 5011 S – ul. Miczurina i ul. Osadnicza 

oraz drogi nr 5013 S – ul. Konwaliowa i ul. Adama Dzika kategorii drogi powiatowej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Pismem nr WOA.0718-2/6/08 z dnia 14.03.2008r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wystąpił 

o  opinię  w  sprawie  pozbawienia  drogi  nr  5009  S  –  ul.  Karkosza,  drogi  nr  5011  S  –  

ul.  Miczurina i  ul.  Osadnicza oraz drogi nr 5013 S – ul.  Konwaliowa i ul.  Adama Dzika 

kategorii drogi powiatowej. Przedmiotowe drogi znajdują się na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego i nie stykają się bezpośrednio z układem komunikacyjnym dróg z terenu powiatu 

raciborskiego. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 4

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/174/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Ustalił  Członka  Zarządu  Norberta  Parysa  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w Uchwały,  

a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 9 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 XVIII/176/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 10 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  
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Nr XVIII/177/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08.

Ad. 5

Starosta przedstawił informację Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. harmonogramu 

ścinki pobocza dróg powiatowych i wojewódzkich na rok 2008.

W/w informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Raciborzu do przedstawiania comiesięcznych 

informacji  o  przeprowadzonych  pracach  związanych  z  ścinką  poboczy.  W przedmiotowej 

sprawie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów przygotuje stosowne wystąpienie.
 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Spraw  Społecznych  koordynowanie 

spraw  związanych  z  ogłoszeniem  konkursu  pn.  „Prowadzenie  na  terenie  powiatu 

raciborskiego  wielofunkcyjnej  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjno-

interwencyjnego. Placówka przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 

18,  obojga  płci.  Placówka  liczyć  będzie  12  miejsc  socjalizacyjnych  i  8  miejsc 

interwencyjnych”. Orientacyjny termin uruchomienia w/w placówki to III kwartał 2008r.

Starosta  przedstawił  interpelacje  zgłoszone  na  XVIII  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 18 marca 2008r. 

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi  na  interpelację  nr  1  tiret  1  zgłoszoną  przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  

A.  Plurę.  Natomiast  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  udzieli  odpowiedzi  

na  interpelacje  nr  1  tiret  drugi  oraz  nr  2  i  nr  3.  Treść  w/w odpowiedzi  powinna  zostać 

uzgodniona z Wicestarostą.

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 01.04.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01.04.2008r. 

3. Informacja  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  stanu  zaawansowania  zadania  

pn. „Szpital Miejski w Raciborzu”.

4. Informacja Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego dot. wykorzystania środków 

na zadanie „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

6. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

7. Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  zaopiniowania  pozbawienia 

drogi nr 5009 S – ul. Karkosza, drogi nr 5011 S – ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz drogi 

nr 5013 S – ul. Konwaliowa i ul. Adama Dzika kategorii drogi powiatowej.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XVIII/174/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18.03.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

10. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XVIII/176/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

11. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XVIII/177/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18.03.2008r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

12. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. harmonogramu ścinki pobocza 

dróg powiatowych i wojewódzkich na rok 2008.

13. Interpelacje  zgłoszone  na  XVIII  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  w dniu  18  marca 

2008r.
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