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OR.II.0022.1.6.2013 

PROTOKÓŁ  NR 104/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 lutego 2013 r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 103/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lutego 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili wniosek o wykreślenie na str. 4  

projektu Protokołu z posiedzenia w dniu 5 lutego 2013 r. słów w brzmieniu: „Szczegółowych 

informacji udzieli Starosta.”. 

Po zmianie, Protokół Nr 103/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lutego 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88552. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88551. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88205. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 
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pełnoletnich w pieczy zastępczej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88813. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r. 

Jednocześnie polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dołączyła  

do ww. projektu uchwały informację dodatkową zawierającą plan obchodów „Roku Pamięci 

Josepha von Eichendorffa”.  

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88526. 

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 na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88530. 
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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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88940. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. projekt uchwały określającej cennik biletów 

wstępu oraz cennik wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 przygotowano na wniosek dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Wprowadzenie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu wynika z możliwości osiągania przychodów  

z tytułu korzystania oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń, zapisanej w studium 

wykonalności projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, który był współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu 

Zachodniego RPO WSL 2007-2013.” Wysokość zaproponowanych cen biletów wstępu  

oraz opłat wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

jest porównywalna z opłatami obowiązującymi w obiektach o zbliżonym profilu działalności. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Uchwałą Nr XLVIII/465/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 września 2010 r. powierzono Zarządowi Powiatu uprawnienia  

do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Powiatu Raciborskiego. Jest to zgodne z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).  

Obecnie należałoby się zastanowić nad rozszerzeniem uprawnień przysługujących Zarządowi 

Powiatu o powierzenie uprawnień do określania o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Pozwoli to m.in. na określenie zasad korzystania z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 
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Po dyskusji oraz zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia cennika biletów 

wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować zmianę 

Uchwały Nr XLVIII/465/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2010 r.  

w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego,  

w której zawarte zostaną dodatkowo zapisy uprawniające Zarząd do ustalenia sposobu  

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, 

2) polecił Podinspektorowi ds. współpracy krajowej i zagranicznej OR przygotować nowy 

projekt uchwały dotyczący jedynie ustalenia cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2.  

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88537. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88036. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach rocznych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na dofinansowanie projektu „Troska  

o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88525. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 5 kwietnia 2012 r. z Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Instytucji Organizującej Konkurs nr 2/2008  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XII 

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.1 

„Rozwój systemów ratownictwa medycznego” projekt rezerwowy pt. „Troska o życie - zakup 

nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”, złożony w dniu 1 grudnia 2008 r., uzyskał 

status projektu podstawowego i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.  

Ze względu na odległy czas przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz załączników 

wystąpiła konieczność zaktualizowania złożonej dokumentacji, w tym dostosowania kosztów 

zakupu sprzętu do obecnych cen rynkowych w oparciu o informacje uzyskane ze Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Złożono aktualizację wniosku o dofinansowanie i III kw. 2012 r.  

– projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną oraz zakwalifikował się do otrzymania 

dofinansowania z EFRR decyzją Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2012 r.  

W dniu 20 września 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.  

W dniu 6 lutego 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Raciborzu wpłynęło pismo ze Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu informujące, iż w związku ze zmianą warunków dotyczących 

wyposażenia w sprzęt medycznych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, zwiększyły się 

wymogi między innymi dotyczące stanowisk intensywnej opieki medycznej – co znacznie 

zwiększyło wymagania sprzętowe. Po analizie sprzętu, jaki może zostać zakupiony w ramach 

projektu a aktualnymi potrzebami – zgodnie z obowiązującymi warunkami – pojawia się 

wiele pozycji dodatkowych. Szacunkowa wartość dodatkowego sprzętu niezbędnego  

do zakupu to 1 700 000,00 zł. Konieczna jest też przebudowa i modernizacja pomieszczeń 

planowanych pod potrzeby SOR, co będzie generowało kolejne koszty. 

Dyrektor Szpitala poinformował również, iż sam fakt przystosowania pomieszczeń, zakup 

aparatury medycznej i skompletowania personelu spełniającego wymogi kwalifikacyjne  

nie daje gwarancji na zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a biorąc  
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pod uwagę aktualny poziom finansowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych daleko 

odbiega od opłacalności i przy obowiązujących stawkach ryczałtowych wiadomo, że będzie 

to oddział deficytowy.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na dofinansowanie 

projektu pn.: „Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo 

tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu” ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo 

zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.1 „Rozwój 

systemów ratownictwa medycznego”. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

budżetu Referatu Spraw Społecznych. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88559. 

Wicestarosta przypomniał, że w budżecie Referatu Spraw Społecznych, w rozdziale 85204,  

§ 2320 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 271 420,00 zł na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka 

funkcjonujących na terenie innych powiatów. W chwili obecnej Referat prowadzi 112 

porozumień na rodziny zastępcze.  

Dnia 5 listopada 2012 r. Dyrektor PCPR w Raciborzu występując jako organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Powiat 

Gliwicki rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu raciborskiego. Dom ma być 

prowadzony przez rodzinę Państwa Mieszko w miejscowości Turze. Z przedstawionego przez 

PCPR w Gliwicach projektu porozumienia wynika, iż w nowoutworzonym rodzinnym domu 

dziecka, do czasu uzyskania pełnoletniości lub adopcji, przebywać będzie 5 dzieci z powiatu 

raciborskiego. Przy projektowaniu porozumienia uwzględniono przyjęte przez Zarząd 

Powiatu założenia do Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego. 

Z obliczeń Referatu Spraw Społecznych wynika, iż koszt utrzymania 5 dzieci w rodzinnym 

domu dziecka w ciągu 10 m-cy bieżącego roku wyniesie około 67 485,10 zł.  

Obecnie koszty pobytu 5 dzieci z terenu powiatu raciborskiego w zawodowej rodzinie 

zastępczej Państwa Mieszko oraz wynagrodzenie rodziny pokrywa PCPR w Raciborzu                          

w ramach posiadanego budżetu. 
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Podsumowując Wicestarosta zaproponował, aby zwiększyć budżet Referatu Spraw 

Społecznych w rozdziale 85 204, § 2320 o kwotę 67 485,10 zł tak, aby można było podpisać 

stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Gliwickim. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu Spraw 

Społecznych w rozdziale 85 204, § 2320 o kwotę 67 485,10 zł, polecając Skarbnikowi 

Powiatu sprawdzenie na koniec sierpnia b.r. zaangażowania środków finansowych  

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  

oraz rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie innych powiatów  

i przedstawienie informacji w tym zakresie na posiedzeniu Zarządu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.1.2013 pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kursów dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu „Mam 

zawód - mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007-2013”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88897. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych w wysokości 4 500,00 zł (z działu 801, rozdziału 80195, § 4307 w wysokości 

4 383,85 zł i z § 4309 w wysokości 116,15 zł) w celu rozstrzygnięcia części nr 1 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.1.2013 pn. „Organizacja  

i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu”  

w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013”. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zatwierdzenia planów naborowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Raciborski na rok szkolny 2013/2014. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88955. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2013/2014 oraz wyraził zgodę na ich 

publikację w informatorze z ofertą edukacyjną skierowanym do uczniów III klas gimnazjum. 
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Norbert Mika jako Dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu 

opowiedział się przeciwko tworzeniu klas w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

Zarząd zatwierdzając plany naborowe uwzględnił uwagi członków Zespołu ds. określenia 

kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, tj.:  

 

1) w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu wprowadzenie nowego kierunku kształcenia  

– technika technologii żywności,  

2) w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu zmniejszenie w Szkole 

Policealnej nr 2 dla Dorosłych liczby uruchomianych oddziałów:  

a) z 1 na 0,5 – technik drogownictwa,  

b) z 1 na 0,5 – technik geodeta,  

3) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zwiększenie liczby miejsc w Szkole 

Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości (tryb zaoczny)  

z 16 do 32 (z 0,5 oddziału do 1),  

4) z uwagi na fakt, iż 2 razy w ofercie występuje kształcenie w formie zaocznej w zawodzie 

technik administracji (w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu), co zmniejsza szanse na dokonanie naboru  

w 2 szkołach, przeniesienie kształcenia w zakresie technika administracji w formie 

zaocznej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

Ponadto Zarząd zaakceptował propozycje dyrektora CKU dot. utworzenia nowych 

kierunków, które znajdują się w chwili obecnej w fazie uzgodnień z Wojewódzką Radą 

Zatrudnienia, tj. technika teleinformatyka (forma zaoczna) i opiekuna osoby starszej 

(forma zaoczna). 

Co do nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 

Raciborskiego Zarząd podejmie stosowne uchwały po przedłożeniu przez dyrektorów 

opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88712. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. losów uczniów po ukończeniu 

klas pierwszych:  

1) z ZSBiRR w Raciborzu kształcących się w zawodzie technik budownictwa,  

2) z ZSZ w Raciborzu kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 

domowego, 

3) z ZSE w Raciborzu kształcących się w zawodzie technik ekonomista 

oraz z informacją nt. średniej liczby uczniów na danym poziomie nauczania w technikach. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać 

ww. informacje na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany terminu rozpoczęcia procedury sprzedaży 

nieruchomości. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

88684. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii  

– działka nr 768/121 k. m. 9, obręb Ostróg został skierowany na sesję w marcu b.r. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza wykorzystania środków 

PFRON na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2011 – 2012.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87893. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVI/263/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87974. 

 

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 XXVI/264/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87973. 

 

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 XXVI/265/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości 

gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5.        

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87533. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami uzupełnić sposób realizacji Uchwały o informacje określające czynności 
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niezbędne do wygaszenia prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu.  

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 88687. 

 

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: 

1) Uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.   

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2016,  

2) Uchwały Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.   

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację ww. Uchwał 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 88329. 

 

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 XXVI/268/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87997. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXVI/269/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję  

2013-2016. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 87999. 

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lutego 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lutego 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

 


