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OR.II.0022.1.15.2013 

PROTOKÓŁ  NR 113/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 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 112/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 kwietnia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Zabezpieczenie świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Wizja na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 112/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 kwietnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2  

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

99188. 

Na wniosek referującej, Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok:  

1) zwiększył o kwotę 550,00 zł w Rozdziale 80120 plan dochodów Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z tytułu darowizny (100,00 zł) oraz z tytułu 

odszkodowania od ubezpieczyciela (450,00 zł),  

2) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan dochodów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu otrzymanych z Kuratorium Oświaty  

w Katowicach, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

3) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan dochodów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu otrzymanych z Kuratorium Oświaty  

w Katowicach, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

4) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan dochodów Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu otrzymanych z Kuratorium Oświaty  

w Katowicach, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

5) zwiększył o kwotę 550,00 zł w Rozdziale 80120 plan wydatków Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup szyby  

oraz antyramy dla Liceum Plastycznego,  

6) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  

7) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  

8) zwiększył o kwotę 1 548,00 zł w Rozdziale 85415 plan wydatków Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

 

Mając na uwadze to, że ww. wnioski dyrektorów szkół w sprawie dokonania zmian  

w budżecie wpłynęły do tut. Starostwa po terminie, Członkowie Zarządu polecili,  

aby Wydział Finansowy przygotował pismo do dyrektorów jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego przypominające o terminach przekazywania propozycji zmian  
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w budżecie Powiatu Raciborskiego kierowanych na sesje Rady i posiedzenia Zarządu. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami materiały składane po terminach będą przedmiotem obrad 

Rady w następnym miesiącu lub posiedzenia Zarządu w kolejnym tygodniu. 

Po zmianie, 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 30 kwietnia 2013 r. 

 

Starosta omówił 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 

99190. 

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r., Zarząd dokonał zmian w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Po zmianie, 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 30 kwietnia 2013 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

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

90290. 

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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ulicy Ocickiej. 

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

99071. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu 

przy ulicy Ocickiej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

99086. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej 

w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego wniósł 

autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu uzasadnienia o dane dotyczące przeznaczenia  

ww. nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Racibórz.  

Po zmianie, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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. Przypomniał, że Uchwałą  

Nr XXVI/270/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Rada Powiatu Raciborskiego wyraziła zgodę  

na sprzedaż w trybie przetargu lokalu nr 1 mieszczącego się w budynku 2A Szpitala 
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Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu oraz na ustanowienie odpłatnej służebności 

gruntowej na rzecz każdoczesnego posiadacza przedmiotowego lokalu użytkowego.  

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu części 

nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, Prezydent Miasta Racibórz, decyzją z dnia 4 marca 

2013r. zatwierdził podział działki nr 1254/12 k.m.3, obręb Starawieś na dwie działki  

o numerach 1386/12 oraz 1387/12. Przedmiotowa służebność będzie przebiegać działką 

oznaczoną aktualnie nr 1387/12 k.m.3, obręb Starawieś. Wobec powyższego istnieje 

konieczność zmiany uchwały Rady podjętej w dniu 29 stycznia 2013 r.  

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

99044. 

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 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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił materiał wiodący na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

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

Poinformował, że w materiale dokonano drobnych poprawek, które nasunęły się w trakcie 

ponownego sprawdzenia.  

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 99137. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Zabezpieczenie świadczeń 

medycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego” postanawiając o zmianie jego tytułu 

na: „Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Powiecie Raciborskim”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał  

pt. „Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Powiecie Raciborskim” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

Po zmianie, ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

99434. 
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Ad. 4 

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 

98989. 

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 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 

98994. 

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. 

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

98997. 

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. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych 
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prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

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

99105. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

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 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu kształcenia  

w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych-741203. 

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

98899. 

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

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

od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: elektromechanik 

pojazdów samochodowych-741203. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Moja szansa  

na sukces” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic  

w jakości usług edukacyjnych, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy, realizacji projektu i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

99127. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały wniósł 

autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu uchwały na: „w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do realizacji projektu pn. „Moja szansa na sukces”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do realizacji projektu pn. „Moja szansa na sukces”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim za 2012 rok. 

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

98008. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Raciborskim za 2012 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z regulacją stanów 

prawnych nieruchomości stanowiących drogi powiatowe. 

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

99092. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 

oświadczeń woli w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości 

stanowiących drogi powiatowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu 

Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew  

z terenów stanowiących pas drogowy dróg powiatowych. 

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

99077. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli 

w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących pas drogowy dróg 

powiatowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 

98826. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Remont elewacji budynku szkoły  

w ZSE w Raciborzu”. 

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

98923. 

Starosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na wykonawcę zadania pn.: 

„Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu”, wyłoniono Zakład Stolarski  

i Remontowo - Budowlany „TOMAN” Daniel Toman z siedzibą w Turzy Śląskiej, który 

zaoferował najniższą cenę tj. kwotę 291 163,66 zł (brutto) za wykonanie robót zgodnie  

z przedmiarem robót. W trakcie realizacji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych 

nie ujętych w ww. przedmiarze, które dotyczą m.in.: wymiany obróbek blacharskich pasa 

podrynnowego wraz z ich pomalowaniem na elewacji południowo – wschodniej i północno  

– wschodniej (od dziedzińca, klatka schodowa i szczyt budynku szkoły) oraz elewacji 
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północno – zachodniej (tył budynku), przeszpachlowania gzymsów górnych oraz dolnych 

masą szpachlową na wszystkich elewacjach oprócz elewacji skrzydło główne elewacja 

południowo – zachodnia, wymiany złączek rynnowych PCV, narożników i lejów spustowych  

na elewacjach: południowo – wschodniej, północno – wschodniej oraz północno  

– zachodniej, naprawy zerwanej instalacji odgromowej – elewacja północno – zachodnia.  

Jak przekazał Starosta zgodnie ze skorygowanym kosztorysem wartość robót dodatkowych 

obejmujących powyższe roboty wynosi 7 860,76 zł (brutto). Z kolei z umowy  

nr SZ.273.38.2012 z dnia 3 lipca 2012 r. zostaną wytrącone roboty na kwotę 6 044,01 zł 

(brutto), które nie będą wykonywane. Różnica pomiędzy robotami dodatkowymi  

i wytrąconymi wynosi 1 816,75 zł (brutto). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu:  

„Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu” do kwoty 7 860,76 zł brutto (płatne 

ze środków finansowych zabezpieczonych w dziale 801, rozdziale 80130, paragrafie 6050).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie 2 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu  

nr 1/POKL/9.1.2/2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

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

98633. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie 

projektów przez Powiat Raciborski pt.:  

1) „Równość szans sposobem na sukces uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu”,  

2) „Moja szansa na sukces” dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy  

w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu  

w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji (obejmująca okres do dnia 

sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

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

98917. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację (obejmującą okres do dnia 

sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. opłat szkół i placówek oświatowych ponoszonych w związku z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi w 2012 r. i 2013 r. oraz prognozą na 2014 r. 

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

94334. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dotyczącą opłat szkół  

i placówek oświatowych ponoszonych w związku z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w 2012 r. i 2013 r. oraz prognozą na 2014 r.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować pismo  

do Prezydenta Miasta Racibórz (do wiadomości Przewodniczących Komisji Gospodarki 

Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów) informujące, że ustalone średnie ilości wytwarzanych 

zmieszanych odpadów komunalnych przyjęte m.in. dla szkół w wysokości 20 l miesięcznie  

na każde dziecko, ucznia i pracownika są zawyżone i powodują znaczne obciążenie budżetu 

Powiatu Raciborskiego.  

 

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

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 

udzielenia odpowiedzi na pytanie przy jakiej minimalnej liczbie uczniów w oddziale klasy I 

Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 

2013/2014 subwencja oświatowa na 2013 rok zrekompensuje koszty kształcenia. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

99078. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą finansową dotyczącą uruchomienia 

oddziału klasy I Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu na rok szkolny 2013/2014.  

Po wnikliwej analizie Zarząd uznał, że przy naborze wynoszącym minimum 14 uczniów  

do oddziału I klasy Liceum Plastycznego subwencja oświatowa w 2013 r. zrekompensuje 

koszty kształcenia uczniów. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformuje Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 20 marca 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie ilości uczniów umieszczonych na listach 

rezerwowych podczas naboru do Szkół w roku szkolnym 2012/2013. 

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

99337. 

Wicestarosta poinformował, że w trakcie kontroli ustalono, że Dyrektor Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu zarezerwował w systemie vEdukacja Nabór na rok szkolny 

2012/2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 zawód sprzedawca – 7 miejsc. 

W trakcie kontroli w dniu 27 marca br. stwierdzono, że prawidłowa rezerwacja dotyczyła 

tylko 5 miejsc. Osoby te były uczniami klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  

w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012, które ostatecznie nie otrzymały promocji  

do klasy II i znalazły miejsce w innych szkołach. Pozostałe 2 osoby wykazane w systemie  

do rezerwacji: 

1) pierwsza osoba była uczniem Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, która nie rokowała przejścia do klasy II w zawodzie technik logistyk. Brak 

było dowodów na chęć kontynuacji nauki przez tę osobę w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

w zawodzie sprzedawca od roku szkolnego 2012/2013, 

2) druga osoba nie była uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Brak było 

dowodów na chęć podjęcia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie 

sprzedawca od roku szkolnego 2012/2013. 
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Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu wykazała,   

że Dyrektor zarezerwował w systemie vEdukacja Nabór na rok szkolny 2012/2013  

w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 (zawód kucharz) – 9 miejsc. W wyniku kontroli 

przeprowadzonej w dniach 11 i 12 kwietnia br. stwierdzono prawidłowość zarezerwowania 

miejsc w systemie. Wszyscy uczniowie, dla których dokonano rezerwacji byli uczniami klasy 

pierwszej w zawodzie kucharz, bądź wielozawodowej/kucharz małej gastronomii  

w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 i byli zagrożeni nie uzyskaniem promocji do następnej 

klasy. Ponadto stwierdzono, że z tej grupy zgodę na zdawanie egzaminów poprawkowych 

uzyskało 5 uczniów. Wszyscy pozytywnie zdali egzaminy i aktualnie są uczniami klasy 

drugiej. Trzech uczniów nie uzyskało promocji do klasy drugiej i w bieżącym roku szkolnym 

powtarza klasę pierwszą w zawodzie kucharz. Jedna uczennica, która nie uzyskała promocji 

do klasy drugiej rezygnowała z dalszej nauki i jako pełnoletnia odebrała dokumenty  

ze szkoły. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. przeprowadzonych kontroli  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu  

w zakresie ilości uczniów umieszczonych na listach rezerwowych podczas naboru do Szkół  

w roku szkolnym 2012/2013. O wynikach kontroli Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu poinformuje Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisję Budżetu  

i Finansów. 

 

Starosta przedstawił korespondencję wewnętrzną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. kosztorysu inwestorskiego prac adaptacyjnych na przychodnię zdrowia w budynku  

po byłej szkole podstawowej, położonym w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a.  

Ww. korespondencja wewnętrzna znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 98887. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia korespondencji wewnętrznej Referatu Inwestycji i Remontów dot. kosztorysu 

inwestorskiego prac adaptacyjnych na przychodnię zdrowia w budynku po byłej szkole 

podstawowej, położonym w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dot. liczby dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni 

Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień I kwartału 2013 r. 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 98354. 

 

Wicestarosta omówił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. wysokości 

opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Szpital w 2013 r. 

Zgodnie z przekazaną informacją wartość opłaty za 2013 r. nie przekroczy dotychczas 

ponoszonych kosztów przez Szpital za usuwanie odpadów komunalnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 96281. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu dot. wysokości opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez Szpital w 2013 r. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 98346. 

Ad. 6 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/285/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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 98286. 

Ad. 7 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego udali się na pokaz tzw. schodołaza 

gąsienicowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

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 16 kwietnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich 

wykorzystania. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2013/2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: elektromechanik 

pojazdów samochodowych-741203. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do realizacji projektu pn. „Moja szansa na sukces”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Raciborskim za 2012 rok. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych 

nieruchomości stanowiących drogi powiatowe. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego 

oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących pas 

drogowy dróg powiatowych. 


