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OR.II.0022.1.14.2013 

PROTOKÓŁ  NR 112/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 kwietnia 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 110/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 marca 2013 r. oraz Protokołu Nr 111/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 kwietnia 2013 r.  

2. Zabezpieczenie świadczeń medycznych dla mieszkańców 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. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że kolejne posiedzenie odbędzie się  

16 kwietnia 2013 r. o godz. 08.15, a o godz. 09.30 odbędzie się pokaz tzw. schodołaza 

gąsienicowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 110/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2013 r. 

oraz Protokół Nr 111/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 kwietnia 

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 
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Ad. 2  

 

Wicestarosta przedstawił materiał wiodący na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

pt. „Zabezpieczenie świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 98024. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia materiału pt. „Zabezpieczenie 

świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego” powróci na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

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 

97612. 

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. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła 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 

97614. 

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 4 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

97645. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg: nr 2927 S Żernica  

- Nieborowice oraz nr 2975 S ul. Wielopole w Pilchowicach i nr 2976 S ul. 1-go Maja  

w Stanicy. 

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

97770. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej dróg: nr 2927 S Żernica - Nieborowice oraz nr 2975 S ul. Wielopole  

w Pilchowicach i nr 2976 S ul. 1-go Maja w Stanicy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 dla uczniów/słuchaczy 

uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych 

przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

97589. 

Wicestarosta poinformował, że załączniku do omawianego projektu uchwały, tj. tabeli  

pt. „Wysokość opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych  

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy 

uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych 

przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu” popełniono oczywiste pomyłki 

drukarskie, które dotyczą ilości godzin i ceny kursów wymienionych w pkt 4 i 5 tabeli.  

Jeśli chodzi o kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” prawidłowa 

ilość godzin wynosi 103, a cena to 750 zł za 1 osobę, natomiast w przypadku kursu 



 4 

„Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, tokarki i frezarki CNC” 

prawidłowa ilość godzin wynosi 160, a cena kursu to 1.000 zł za 1 osobę.  

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 dla uczniów/słuchaczy uczęszczających na zajęcia do Centrum 

Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej  

w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Zaproponował, aby sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość 

zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, oznaczoną geodezyjnie jako działka 

nr 768/121, k.m.9, obręb Ostróg, o pow. 0,1014 ha, zapisaną w księdze wieczystej  

nr GL1R/00037923/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa 

nieruchomości wynosi 816 000,00 zł. Ustalona cena wywoławcza wynosi 820 000,00 zł. 

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

97422. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

97494. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 
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przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok". 

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

96192. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok". 

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

 

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 

97214. 

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

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

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych 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, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Komendy 



 6 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

z dnia 26 marca 2013 r. i z dnia 3 kwietnia 2013 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. regulacji płac  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

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

97857. 

Starosta przypomniał, że kilka lat temu podjęto decyzję w sprawie regulacji wynagrodzeń 

pracowników m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Regulacja płac miała 

przebiegać w kilku etapach, uzależnionych od bieżącej sytuacji finansowej Powiatu 

Raciborskiego. Aktualnie możliwości finansowe pozwalają na to, aby przeprowadzić kolejny 

etap regulacji wynagrodzeń.  

Jak dodał Starosta Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

przedstawił kalkulację środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. 

Przyjęto wzrost płacy zasadniczej średnio o 100 zł brutto od kwietnia 2013 r. Brakująca 

kwota w planie finansowym jednostki na podwyżki wynosi 20 335,00 zł. Również Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przedstawił kalkulację środków przeznaczonych  

na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, przyjmując wzrost płacy zasadniczej o 200 zł 

brutto. Z obliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na podwyżki od kwietnia 2013 r. 

potrzeba 81 600,00 zł. Wolne środki finansowe będące w dyspozycji jednostki na ten cel 

wynoszą 35 600,00 zł. Brakująca kwota w planie finansowym jednostki na podwyżki wynosi 

46 000,00 zł. Założenie podwyżki o 200 zł brutto wynika z niskiego poziomu obecnych 

wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – dla ok. 70% pracowników poziom 

płacy zasadniczej jest niższy niż 1 900,00 zł, z tego 13 osób wynagradzanych jest  

na poziomie najniższego wynagrodzenia, tj. 1 600,00 – 1 650,00 zł. 

Starosta poinformował także, że planuje dokonać regulacji wynagrodzeń pracowników  

tut. Starostwa, co nastąpi w ramach środków zaplanowanych w budżecie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie z nadwyżki budżetowej 

budżetów: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu o kwotę 46 000,00 zł, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o kwotę 20 335,00 zł,  

z przeznaczeniem na płace i pochodne. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

95768. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na: 

1) rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020, która zostanie przyjęta uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego,  

2) poniesienie wydatków w kwocie ok. 14 000,00 zł brutto na wynagrodzenie ekspertów 

biorących udział w opracowaniu strategii oraz organizację spotkań i warsztatów.  

Wydatki te poniesione będą z budżetu Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 

w tym:  

a) wydatek na wynagrodzenie eksperta: umowa o dzieło na kwotę 10 000,00 zł brutto  

– rozdział 75020, § 4170;  

b) wydatki na organizację spotkań i warsztatów (wynajem sal i zakup wyżywienia)  

w kwocie 4 000,00 zł brutto – rozdział 75020, § 4300.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

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

97068. 

Wicestarosta poinformował, że 31 sierpnia 2013 r. upływa termin powierzenia funkcji 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej, którą pełni  

od 1 września 2003 r. W 2008 r. nastąpiło przedłużenie powierzenia tej funkcji. Zgodnie  

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 28 czerwca 2011 r. oraz decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniach 5 – 6 lipca 2011 r., po upływie 10 lat pełnienia funkcji dyrektora Zarząd Powiatu 

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. analizy 

finansowej dotyczącej uruchomienia oddziału klasy I Liceum Plastycznego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2013/2014. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

94681. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z analizą finansową dotyczącą 

uruchomienia oddziału klasy I Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2013/2014 polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na pytanie przy jakiej minimalnej liczbie uczniów  

w oddziale klasy I subwencja oświatowa na 2013 rok zrekompensuje koszty kształcenia.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.9.2013 pn. „Organizacja  

i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 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 

97333. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.9.2013 pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w ramach projektu  

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

2007-2013” :  

1) wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego 

zamówienia w zakresie części nr 2 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursu 

fryzjerskiego dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu” do kwoty 

2 002,00 zł czyli o 42 zł,  

2) wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego 

zamówienia w zakresie części nr 3 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu  

dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu” do kwoty 1 400,00 zł czyli  

o 800 zł. 

Zwiększenie środków finansowych w wysokości 842,00 zł nastąpi w Dziale 801, 

Rozdziale 80195, § 4307 w wysokości 820,27 zł oraz w § 4309 w wysokości 21,73 zł, 

3) nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego 

zamówienia w zakresie części nr 4 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursu 

projektowania kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamach dla uczniów  
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z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu”, gdyż oferta znacznie przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w I kwartale 2013 r. 

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

97707. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w I kwartale 2013 r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich dot. wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego 

przewidzianego na realizację projektu pn. „Polifonia Europy – z Niemiec przez Polskę  

po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury  

w Powiecie Raciborskim.” dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 

z siedzibą w Warszawie. 

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

97535. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie wkładu własnego 

przewidzianego na realizację projektu pn. „Polifonia Europy – z Niemiec przez Polskę  

po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury 

w Powiecie Raciborskim.” dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 

z siedzibą w Warszawie o kwotę o 7 200,00 zł w ramach środków zaplanowanych w dziale 

750, rozdziale 75075, paragrafie 4300. 

 

Wicestarosta omówił informację Wydziału Finansowego nt. wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na wspieranie dokształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w latach 2011 – 2012. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 97367. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Wydziału Finansowego  

nt. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wspieranie dokształcenia  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2011 – 2012.  
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Starosta przedstawił uzupełnienie do interpelacji radnego Adriana Plury złożonych na sesji  

w dniu 26 marca 2013 r. 

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 98172, 

98173, 98175. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na uzupełnione interpelacje radnego Adriana Plury złożone na sesji  

w dniu 26 marca 2013 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Wydziału Finansowego dotyczącym 

dłużników Powiatu Raciborskiego oraz Skarbu Państwa w tytułu użytkowania wieczystego, 

trwałego zarządu, najmu i dzierżawy oraz z tytułu innych należności.  

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 96209. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 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. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 97211. 

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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 97212. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

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 97423. 

 

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 XXVIII/282/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 97427. 

 

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 określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/283/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 97310. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/284/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Cecylii 10 stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.    

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 96707. 

 

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 określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/286/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.  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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 97604. 

 

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 9 kwietnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 kwietnia 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej dróg: nr 2927 S Żernica - Nieborowice oraz nr 2975 S ul. Wielopole  

w Pilchowicach i nr 2976 S ul. 1-go Maja w Stanicy. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy uczęszczających  

na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok". 


