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OR.II.0022.1.16.2013 

PROTOKÓŁ  NR 114/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 23 – 24 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: 

 

I część – 23 kwietnia 2013 r. godz. 08.15 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 kwietnia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

II część – 24 kwietnia 2013 r. godz. 08.15 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 23 kwietnia 2013 r. godz. 08.15 

 

Starosta nawiązał do wizji, która miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, w trakcie której odbył się pokaz tzw. schodołaza 

gąsienicowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu o kwotę 15 000,00 zł ze środków nadwyżki 
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budżetowej na zakup urządzenia tzw. schodołaza gąsienicowego, który umożliwiałby osobom 

niepełnosprawnym sprawne poruszanie się pomiędzy parterem a I piętrem budynku. 

Stosowne zmiany w budżecie zostaną przedstawione na sesji w maju br.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 kwietnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

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 

100107. 

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

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

1) zwiększył o kwotę 600,00 zł w Rozdziale 71015 plan dotacji celowej otrzymanej  

od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.124.2013 z dnia 15 kwietnia 

2013 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu,  

2) zwiększył o kwotę 600,00 zł w Rozdziale 71015 plan wydatków Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów związanych z udziałem pracownika Inspektoratu w szkoleniu 

organizowanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego  

w Katowicach.  

 

Po zmianie, 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. 
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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 

100112. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, Zarząd wprowadził zmiany w projekcie 

uchwały w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013.  

Po zmianie, 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 

100126. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, Zarząd wprowadził zmiany w projekcie 

uchwały 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 – 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 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”. 

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

99970. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

99906. 

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

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

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

100419. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

Międzynarodowego Jubileuszu Pływackiego – X Międzynarodowych Zawodów Pływackich  

o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach 

współpracy Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis i udzielenia w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach 

od 17 maja 2013 r. do 20 maja 2013 r. 
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Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Inspektor 

ds. sportu Piotr Kielar.  

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

100145. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyjęcie oferty MKS – SMS Victoria 

Racibórz na organizację Międzynarodowego Jubileuszu Pływackiego – X Międzynarodowych 

Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz z udziałem zespołu  

z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis i udzielenie  

w trybie pozakonkursowym dotacji w wysokości 7 000,00 zł na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego w dniach 17 – 20 maja 2013 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

umieszczenie ww. oferty w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa  

oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego na 7 dni roboczych. Po upływie  

ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag należy niezwłocznie zawrzeć umowę  

o udzielenie dotacji na realizację ww. zadania publicznego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2013 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z poleceniem Zarządu z dnia 20 marca 2013 r. 

przedstawiciele Referatu Inwestycji i Remontów oraz Referatu Spraw Społecznych obejrzeli 

budynek przy ul. Bojanowskiej 5a oraz jego otoczenie. Następnie pracownicy Referatu 

Inwestycji i Remontów przygotowali wstępny kosztorys inwestorski prac adaptacyjnych 

części obiektu przy ul. Bojanowskiej 5a na potrzeby przychodni zdrowia. Kosztorys zakłada 

adaptację pięciu wydzielonych pomieszczeń na: 

1) poczekalnię dla pacjentów; 

2) rejestrację z gabinetem zabiegowym; 

3) gabinet lekarski, połączony przejściem z gabinetem zabiegowym; 

4) pomieszczenie socjalne; 

5) pomieszczenie gospodarcze; 

oraz wykonanie w obrysie poczekalni: 

1) WC dla pacjentów przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

2) WC dla personelu. 
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Kosztorys uwzględnia również wykonanie oddzielnego wejścia do przychodni  

wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, gdyż jest to wymóg niezbędny  

dla uruchomienia działalności nowej przychodni.  

Kosztorys uwzględnia również naprawę części dachu, remont kotłowni z zakupem pieca CO                   

wyposażonego w automatyczny podajnik oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni 

postojowej na zewnątrz budynku.  

Pomieszczenia docelowo przeznaczone na potrzeby przychodni zdrowia mogą według 

szacunków zajmować około 20-25% całości obiektu. Jednocześnie Referat Inwestycji                              

i Remontów sprawdził w zasobie kartograficznym, iż budynek przy ul. Bojanowskiej 5a 

posadowiony jest na działce należącej do Miasta Racibórz oraz że działka przylegająca                             

do niego od strony drogi dojazdowej jest również własnością Miasta. Całość prac została 

wyliczona na 152 653,49 zł brutto. 

Z informacji uzyskanych od przedstawiciela MZB w Raciborzu, który obecnie jest 

administratorem budynku, wynika że do sąsiedniego budynku szkoły społecznej 

doprowadzony jest gaz,  który w przyszłości, po wykonaniu przyłącza, mógłby być użyty  

do ogrzewania przychodni. Do rozwiązania pozostaje również problem drogi dojazdowej, 

która jak oświadczył przedstawiciel Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu jest  

w zarządzie PKP, a która jest w nienajlepszym stanie technicznym i do użytkowania jako 

droga dojazdowa do przychodni wymagałaby poniesienia nakładów finansowych. 

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

99849. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2013 r. 

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim prac adaptacyjnych części obiektu 

położonego w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a na potrzeby przychodni zdrowia: 

1) upoważnił Wicestarostę oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych do podjęcia 

rozmów z Prezesem ww. Spółki nt. zmiany umowy nr ZS.8020-1/03 z dnia 5 listopada 

2003 r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy dzierżawy nr ZS.7220-1/03  

z dnia 5 listopada 2003 r. w ten sposób, aby świadczenie usług zdrowotnych zostało 

przeniesione z budynku Przychodni „Studzienna” położonego w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24 do obiektu przy ul. Bojanowskiej 5a,  
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2) zaakceptował propozycję, aby na koszty prac adaptacyjnych obiektu położonego  

w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł (uzyskaną  

ze zwolnień z czynszu za dzierżawione przez Spółkę od Powiatu Raciborskiego obiekty  

i podnajmu pomieszczeń),  

3) zasugerował, aby władze Spółki podjęły rozmowy z Prezydentem Miasta Racibórz  

nt. użyczenia obiektu położonego w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a na potrzeby 

Przychodni „Studzienna”.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2013 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 100081. 

 

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

proponując ich wznowienie w dniu 24 kwietnia b.r.  

 

II część – 24 kwietnia 2013 r. godz. 08.15 

 

Ad. 1 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu 

korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Poinformował, że niniejszy regulamin jest aktem prawa miejscowego, 

stanowionym w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej, jakim jest Zamek Piastowski w Raciborzu.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu skierował  

do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu 

korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.  
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Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie 

od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw 

Obywatelskich. Żadna z organizacji pozarządowych nie brała udziału w ww. konsultacjach. 

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

100424. 

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 regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 30 kwietnia 2013 r.  

 

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 dniach 23 – 24 kwietnia 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 23 – 24 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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”. 


