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OR.II.0022.1.1.2012 

PROTOKÓŁ  NR 53/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 stycznia 2012r. oraz w dniu 11 stycznia 2012r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 10 stycznia 2012r. godz. 13.30 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. 

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2011 rok. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 24 stycznia 2012r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  

w nich dziecka. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 24 stycznia 2012r. 

Ad. 3 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu 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 6 do protokołu. 

W związku z brakiem rozliczeń nadwykonań oraz niższym niż zakładano poziomem 

finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych w 2012r.  

Starosta zaproponował, aby udzielić Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu pożyczki  

w kwocie 2 000 000,00 zł. Pożyczka pozwoli jednostce na utrzymanie płynności finansowej. 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 19 grudnia 2012r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Prowadzenie w latach 2012 – 2014 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie w latach 2012 – 2014 domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy  

w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej  

w roku 2012”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w roku 2012”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2012. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych  

z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

pełnomocnictwa do złożenia wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

o dofinansowanie projektu pn. „Kultura bez G-Hranic”, zawarcia umowy oraz rozliczenia 

projektu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pełnomocnictwa do złożenia wniosku  

do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu pn. „Kultura 

bez G-Hranic”, zawarcia umowy oraz rozliczenia projektu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planu finansowego na 2011r. 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. planu 

finansowego jednostek podległych na 2012 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 
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w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych  

na terenie Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. sprawozdania  

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować 

na jedno z kolejnych posiedzeń tabelaryczną informację obrazującą etap regulacji każdej  

z dróg powiatowych objętych procedurą regulacji stanu prawnego wg stanu  

na dzień 31 grudnia 2011r. Kolejne informacje w w/w sprawie należy składać w terminach 

półrocznych. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej 

informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011 – 2013. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg 

powiatowych, położonych w gminie Pietrowice Wielkie na rzecz Telekomunikacji Polskiej 

S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Starosta poinformował, że pismem z dnia 16 grudnia 2011r. pełnomocnik Telekomunikacji 

Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zwrócił się o ustanowienie umownej, odpłatnej 

służebności przesyłu, polegającej na przeprowadzeniu sieci telekomunikacyjnej 

światłowodowej przez nieruchomości położone w Makowie (działki nr nr 15, 649/1, 650/1), 

w Kornicy (działki nr nr 11/1, 462/1, 24/1, 23/3, 477, 478/1, 33/3, 492, 36/1, 37/1, 39/1)  
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oraz w Pietrowicach Wielkich (działki nr nr 2245, 2286/1, 2246),  stanowiące fragmenty dróg 

powiatowych. 

Starosta przekazał, iż w chwili obecnej ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg powiatowych, objętych powołanym 

wnioskiem jest możliwe tylko w stosunku do działek nr nr 23/3, 33/3, 36/1, 37/1, 39/1 

(k.m.1), obręb Kornice, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Działki te posiadają 

uregulowany stan prawny, wobec czego Zarząd Powiatu może nimi rozporządzać.  

W stosunku do działki nr 2286/1 (k.m.4), obręb Pietrowice Wielkie, oraz działki nr 2245 

(k.m.3), obręb Pietrowice Wielkie, służebność przesyłu nie będzie mogła zostać ustanowiona, 

z uwagi na fakt, iż działki te stanowią fragment cieku wodnego (rzeka Psina), wobec czego  

z mocy odrębnych przepisów stanowią własność Skarbu Państwa we władaniu Marszałka 

Województwa Śląskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.  

W stosunku do pozostałych w/w działek, z uwagi na ich nieuregulowany stan prawny, 

ustanowienie takiej służebności będzie możliwe po komunalizacji w/w nieruchomości  

przez Powiat Raciborski.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg powiatowych, objętych wnioskiem 

Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 16 grudnia 2011r., tylko w stosunku do działek nr nr 

23/3, 33/3, 36/1, 37/1, 39/1 (k.m.1), obręb Kornice, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu:  „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady  

i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B  

oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów 

architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie 

elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu  
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w rejonie baszty” do kwoty 34 057,00 zł brutto. Płatne z działu 921, rozdziału 92120,  

§ 6050 (poz. WPF 1 a, pkt 14).  

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli, 

która dotyczyła wykonania uchwał podjętych przez Zarząd oraz Radę Powiatu Raciborskiego   

w pierwszych trzech kwartałach 2011r. Przekazał, iż kontrola wykazała prawidłową realizację 

uchwał podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu Raciborskiego.  

W/w protokół znajduje się w teczce nr OR.II.1712.4.2011. 

 

Starosta zaprezentował informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Pogrzebieniu 

i Kuźni Raciborskiej według stanu na ostatni dzień IV kwartału 2011r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej według stanu na ostatni dzień  

IV kwartału 2011r., polecił jej uzupełnienie o dane nt. ilości dzieci, które znajdowały się  

w wydzielonych mieszkaniach. Termin – 16 stycznia 2012r. Ponadto polecił, aby kolejne 

przygotowywane informacje również zawierały w/w dane. O powyższym Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora Centrum.  

Ad. 5 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XIV/157/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.  

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, 

2) Uchwały Nr XIV/158/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, 

3) Uchwały Nr XIV/162/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.  

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0008.2012. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIV/163/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

Ustalił Sekretarza Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II.0008.2012.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XIV/155/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2012. 

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 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II.0008.2012.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określania realizacji Uchwały  

Nr XIV/160/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II.0008.2012.   

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/161/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko  

– Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.   

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR. II.0008.2012.   

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr V/44/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 

2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej – uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR. II.0008.2012.   

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/149/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 35 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II.0008.2012.   

 

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

proponując ich wznowienie w dniu 11 stycznia 2012r.  
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II część – 11 stycznia 2012r. godz. 08.00  

 

Ad. 1 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został skonsultowany  

z organizacjami pozarządowymi. Termin konsultacji minął 10 stycznia 2012r. Wspomniane 

organizacje nie zgłosiły uwag do wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 stycznia 2012r.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listami obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. ------------------ 

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2012r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2012r.  

3. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 10 – 11 stycznia 2012r.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie w latach 

2012 – 2014 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących 

ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie w latach 2012 – 2014 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami 

przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie 

powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w roku 2012”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w roku 2012”. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2012. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2012. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2012. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2012. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pełnomocnictwa do złożenia wniosku  

do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu  

pn. „Kultura bez G-Hranic”, zawarcia umowy oraz rozliczenia projektu. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pełnomocnictwa do złożenia wniosku  

do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu  

pn. „Kultura bez G-Hranic”, zawarcia umowy oraz rozliczenia projektu. 

22. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia planu finansowego 

jednostek podległych na 2012 rok. 

24. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprawozdania z regulacji 

stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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25. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2011 – 2013. 

26. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących fragmenty dróg powiatowych, 

położonych w gminie Pietrowice Wielkie na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.  

z siedzibą w Warszawie. 

27. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie  

i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu:  „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu 

kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B  

oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

28. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD.0717-3/2012  

z dnia 3 stycznia 2012r. 

29. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XIV/157/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.   

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, 

2) Uchwały Nr XIV/158/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, 

3) Uchwały Nr XIV/162/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r.  

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego. 

30. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIV/163/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 

2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

31. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określania realizacji Uchwały  

Nr XIV/155/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2012. 

32. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określania realizacji Uchwały  

Nr XIV/160/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 
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33. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/161/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko  

– Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.   

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

do określenia realizacji Uchwały Nr V/44/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej – uzupełnienie. 

35. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/149/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia – uzupełnienie. 

36. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

 


