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OR.II.0022.1.12.2013 

PROTOKÓŁ  NR 110/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 marca 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: 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 2013 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu, przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe w części praktycznej. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Panią Mariolę Kandziorę, która została nominowana  

do Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2012” w kategorii twórczość plastyczna. 
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Nominowana nie mogła odebrać nagrody podczas V Powiatowej Gali Kultury, która odbyła 

27 stycznia b.r. się w Restauracji PERŁA w Krzanowicach, stąd Starosta w imieniu swoim 

oraz zebranych pogratulował Pani Marioli Kandziora wyróżnienia, wręczając szklaną 

pamiątkową statuetką Mieszka. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że kolejne posiedzenie odbędzie się  

9 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2  

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu Jacka Kąska. Przypomniał, że wizyta wiąże się z kartą informacyjną 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych  

w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, 

przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej. 

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

93301. 

Jak dodał Starosta jest to drugie spotkanie poświęcone omówieniu powyższego tematu.  

W trakcie pierwszego spotkania, które odbyło się z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, ustalono, że aktualnie nie ma możliwości sfinansowania  

wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych ze środków unijnych. W związku z powyższym 

rozważano koncepcję, aby szkoły zawodowe podległe Powiatowi Raciborskiemu 

przeprowadzały wspólnie ze szkołami z sąsiednich powiatów egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe w części praktycznej.  

Dyrektor Kąsek poinformował, że 8 marca b.r. złożył w tut. Starostwie pismo z wykazem 

sprzętu do dostosowania stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia etapu praktycznego 

potwierdzającego kwalifikacje.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 51771.  

Dyrektor przekazał, że w ww. piśmie wyszczególniono urządzenia, sprzęt, narzędzia  

do pracy, ich ilość wraz z kosztami oraz ostateczny termin realizacji wymagania  

dla przeprowadzenia egzaminów w technikum. Koszt dostosowania w 2013 r. jednego 

stanowiska egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 
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potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa wynosi  

8 585,00 zł. Wycena dotyczy jednego stanowiska egzaminacyjnego, a w specyfikacjach 

sugerowane są trzy. W przypadku kształcenia w zawodzie technik geodeta jedno stanowisko 

zostało już utworzone, a sprzęt do wyposażenia pozostałych zostanie wypożyczony  

przez firmę zewnętrzną. Jeśli chodzi o kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska 

Szkoła zamierza korzystać ze sprzętu, który posiada Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

W piśmie nie ujęto pomocy dydaktycznych dla planowanego zawodu – technik renowacji 

elementów architektury. Jak poinformował Dyrektor prowadzone są również działania mające 

na celu przygotowanie pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik 

budownictwa, dzięki którym powstanie pracownia budowlana.  

Podsumowując Dyrektor Kąsek podkreślił, że cześć niezbędnego sprzętu do przeprowadzania 

egzaminów Szkoła zakupiła już wcześniej, gdyż znane były zmiany wynikające z reformy 

programowej i kształcenia zawodowego. Ponadto zakup części niezbędnego sprzętu  

planuje się sfinansować z projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” (po uzyskaniu zgody Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach). Poza tym założono, że Szkoła nie będzie przeprowadzać 

egzaminów w zasadniczej szkole zawodowej, za które odpowiedzialne będzie Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu dot. kosztów związanych z dostosowaniem 

stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w części praktycznej. 

Mając na uwadze trudną sytuację budżetu Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi 

przygotować wykaz niezbędnego sprzętu wraz z kosztami, jakie zostaną poniesione na ten cel 

w 2013 r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje  

ww. Dyrektora. 

Ad. 3 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca b.r. przedstawiono nowe wersje projektów 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. W związku z tym, że na dzisiejszym posiedzeniu zostaną 

dokonane dodatkowe zmiany w budżecie na 2013 rok istnieje potrzeba stworzenia kolejnej 



 4 

wersji przedmiotowych projektów uchwał Rady. O dokonanie zmian zwrócił się Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów, a polegają one na: 

1) zmniejszeniu środków finansowych po stronie wydatków w dziale 854 rozdziale 85407  

§ 6050 w kwocie 140 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja ścian zewnętrznych  

oraz dachu w MOS-ie w Raciborzu”, 

2) zmniejszeniu środków finansowych po stronie wydatków w dziale 750 rozdziale 75020  

§ 6050 w kwocie 110 000 zł w 2013 r. oraz zwiększeniu środków finansowych po stronie 

wydatków w dziale 750 rozdziale 75020 § 6050 w kwocie 110 000 zł w 2014 r.,   

na zadaniu pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi 

klientów….”,  

3) zwiększeniu środków finansowych po stronie wydatków w dziale 801 rozdziale 80111  

§ 6050 w kwocie 180 000 zł w 2013 r. oraz zmniejszeniu środków finansowych po stronie 

wydatków w dziale 801 rozdziale 80111 § 6050 w kwocie 400 000 zł w 2014 r. na zadaniu 

pn. „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach”. W związku z tym,  

iż zdjęte zostaną planowane środki majątkowe w 2014 r., a zadanie faktycznie realizowane 

będzie tylko w b.r. zadanie to zostanie usunięte z WPF,  

4) zwiększeniu środków finansowych po stronie wydatków w dziale 921 rozdziale 92120  

§ 6050 w kwocie 34 000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu”,  

5) przyjęciu środków finansowych po stronie wydatków w dziale 921 rozdziale 92120  

§ 6050 w kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budynku słodowni „B” Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu” (nowe zadanie). 

 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami 

UID 93306 i 93308. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował:  

1) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję 

w dniu 26 marca 2013 r., 

2) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2013 r. 
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.II.0022.3.3.2013 z dnia 13 marca 2013 r. oraz przesłanych  

dnia 25 marca 2013 r.  

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 7/VII/2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2013.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 95280. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 26 marca 2013 r. Uchwały nr 7/VII/2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2013.  

 

Ponadto, ustalono, że na sesji w dniu 26 marca 2013 r. Starosta poinformuje radnych – 

zgodnie z Uchwałą Nr XI/104/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2007 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji przez Powiat Raciborski, że Zarząd zamierza nieodpłatnie zbyć na rzecz 

Powiatu Wodzisławskiego 235 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej 

wartości 117 500,00 zł, spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

Ad. 4 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

95532. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

95533. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2012 rok. 

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

95535. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

95422. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 5 

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 

95686. 

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

Mechanicznych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 25 lutego 2013 r. – bezpłatne badania 

przesiewowe dla mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

93554. 

Wicestarosta poinformował, że Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa zaproponowała, aby w roku 2013 

na terenie Powiatu Raciborskiego były realizowane następujące programy bezpłatnych badań: 

1) GBS – badania dla kobiet ciężarnych od 35 tygodnia ciąży do rozwiązania                            

na nosicielstwo paciorkowca z grupy B (GBS) – 34,00 zł, aktualna cena z cennika Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu; 

2) PSA total – badania dla mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia na zwiększone ponad 

normę stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA – prostata) – 120,00 zł, aktualna 

cena z cennika internetowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu;    

3) CA 125 – badania dla kobiet w kierunku antygena raka jajników CA 125 – 26,00 zł, 

aktualna cena z cennika internetowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu;  

4) TSH+FT4 – ocena stężenia hormonu tyreotropowego oraz wolnej formy tyroksyny 

(diagnostyka tarczycy) – 30,00 zł, aktualna cena z cennika internetowego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.  

W związku ze zmianą w 2011 r. przepisów dotyczących działalności zakładów opieki 

zdrowotnej nie ma już możliwości udzielenia samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej dotacji na zapobieganie chorobom i urazom, w ramach których Powiat finansował 
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wykonywane w latach wcześniejszych, przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu, badania profilaktyczne. W obecnym stanie prawnym, aby przeprowadzić 

badania profilaktyczne koniecznym jest przygotowanie dla poszczególnych rodzajów badań 

projektu programu zdrowotnego, rocznego lub wieloletniego. Projekt, opracowany według 

wzoru przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, po wstępnej 

akceptacji Zarządu Powiatu musi zostać skierowany do zaopiniowania przez gminy naszego 

powiatu oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych. Po uzyskaniu wymaganych prawem 

opinii projekt programu może zostać przedłożony Radzie Powiatu do zatwierdzenia.  

Jak przekazał Wicestarosta w obecnej chwili Powiat Raciborski posiada przygotowany  

Program Zdrowotny na lata 2013 – 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo". Jest to program 

bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek powiatu, w I i III trymestrze ciąży, na obecność 

toksoplazmozy i cytomegalii (TOXO + CMV), którego koszt od 1 kwietnia b.r. zaplanowano 

na 64 800,00 zł. Jak pokazuje doświadczenie ze wspomnianym powyżej Programem Agencja 

Oceny Technologii Medycznych nie jest w stanie zaopiniować programów w ustawowym                                

okresie 3 miesięcy od daty ich otrzymania. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 25 marca b.r. do tut. Starostwa wpłynęła odpowiedź 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, w której poinformowano, że brak jest 

podstaw prawnych do przyjęcia, iż niewydanie przez Agencję opinii w sprawie projektu 

programu zdrowotnego w ustawowym terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu tego 

programu, skutkuje uznaniem, że została wydana opinia pozytywna w sprawie 

przedmiotowego programu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 95772. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o sporządzeniu wieloletnich programów 

zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, z terminem realizacji od 1 stycznia 

2014 r., przy następujących ilościach wykonywanych badań: 

1) GBS – 230 szt.; 

2) PSA – 1 400 szt.;    

3) CA 125 – 1 500 szt.;  

4) TSH – 2 000 szt. 

Ponadto Zarząd zaakceptował propozycję, aby realizatorem badań na podstawie art. 114 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej wyznaczyć Szpital Rejonowy 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, który dysponuje odpowiednią kadrą i wyposażeniem  

w aparaturę diagnostyczną. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych podjęcie stosownych działań.  
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Jednocześnie Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

dot. braku podstaw prawnych do przyjęcia, iż niewydanie przez Agencję opinii w sprawie 

projektu programu zdrowotnego w ustawowym terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 

projektu tego programu, skutkuje uznaniem, że została wydana opinia pozytywna w sprawie 

przedmiotowego programu. W związku z tym, że Agencja nie zaopiniowała do tej pory 

przekazanego w październiku 2012 r. Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 

2013 – 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo" Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych zwrócić się do Prezesa Agencji z zapytaniem kiedy Powiat Raciborski może 

spodziewać opinii, gdyż jest to istotne przy planowaniu budżetu.  

 

Starosta omówił: 

1) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 20 marca 

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 95682. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 21 marca 2013 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 95944. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 4.  

Mając na uwadze pozytywną opinię Komisji dot. kryteriów otwierania oddziałów klas I  

w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski 

polecił Kierownikowi ww. Referatu przygotowanie uchwały Zarządu przyjmującej 

powyższe kryteria. Natomiast wstępne założenia do polityki oświatowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2020 należy przygotować na posiedzenie  

w dniu 1 października b.r.,  

3) opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa ze wspólnego 

posiedzeniu w dniu 25 marca 2013 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 95939. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła pismo Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. przesunięcia środków finansowych z budżetu będącego  

w dyspozycji Referatu do budżetów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
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prowadzącym jest Powiat Raciborski z przeznaczeniem na wspieranie dokształcenia  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcie środków w wysokości 

120 351,00 zł z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

do budżetów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski z przeznaczeniem na wspieranie dokształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.  

Jednocześnie polecił referującej przygotować informację nt. wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na wspieranie dokształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w latach 2011 – 2012.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu 

unijnego pn.” Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 19.695,13 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nr ZSO Nr 2.3110.5.13 z dnia 21 marca 2013 r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,                           

w związku z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                    

w Raciborzu pn.” Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów                       

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 19.695,13 zł.  

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2013 roku na subkonto ww. projektu, środki  

te powinny zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił dodatkową 

informację Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów dotyczącą dobowej przepustowości 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy, ul. Szkolna. W informacji podano, że: 

1) rzeczywiste zapotrzebowanie MOW-u w Rudach to 8 m3/dobę, 

2) Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Kuźni Raciborskiej, 

będzie realizować budowę oczyszczalni ścieków z ramienia Gminy Kuźnia Raciborska;  
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3) według posiadanych informacji, obecnie będzie budowana oczyszczalnia ścieków  

o przepustowości nominalnej 12 m3/dobę (I etap), do której będzie podłączony MOW 

Rudy oraz stacja kolejki wąskotorowej przy ul. Szkolnej; 

4) w II etapie, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Kuźni 

Raciborskiej, planuje w tym samym miejscu wybudować oczyszczalnię ścieków  

o przepustowości 180 m3/dobę, która by obsługiwała ok. 1500 mieszkańców.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. planowanej przepustowości 

budowanej w dwóch etapach oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul. Szkolnej. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, Starosta przedstawił 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 

95733. 

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, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2013. 

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

95662. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta przedstawił 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 

95756. 

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, z uwzględnieniem zmian, 

o których mowa w uchwale Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

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

94404. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił wnioski i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 19 marca 2013 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 95943. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, a Sekretarzowi Powiatu na wnioski 

nr 2 i nr 3.  

 

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 26 marca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2012 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 


