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OR.II.0022.1.18.2013 

PROTOKÓŁ  NR 116/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 maja 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 115/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 kwietnia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że począwszy od przyszłego tygodnia 

posiedzenia rozpoczynać się będą zwyczajowo o godz. 07.45.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 115/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 kwietnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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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.  

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

103461. 

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 9 540,00 zł w Rozdziale 85311 plan dochodów Referatu Spraw 

Społecznych z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem  

na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

2) zwiększył o kwotę 9 540,00 zł w Rozdziale 85311 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 

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 28 maja 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 

103462. 

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 28 maja 2013r. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa 

w Raciborzu”. 

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

102786. 

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 udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego 

zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 28 maja 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 

103374. 

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 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia 

nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

103026. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia Inspektor 

w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Ewa Bohr – Cyfka.  
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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 zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik  

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2013 r. (po poprawieniu błędu 

literowego w tytule oraz zastąpieniu słowa „spisania” słowem „zawarcia” w uzasadnieniu 

projektu).  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia 

Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów Polskich. 

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

101621. 

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 wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów Polskich 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

Programu zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2017 pn. "Profilaktyka raka 

prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia". 

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

102822. 

Wicestarosta poinformował, że Program zdrowotny Powiatu Raciborskiego pn. „Profilaktyka 

raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia” realizowany będzie w okresie  

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. Koszt jednostkowy badania na zwiększone ponad 

normę stężenia swoistego antygenu sterczowego PSA total w roku 2014 wynosić będzie 

22,00 zł i objętych nimi będzie 2 100 mężczyzn. Szacuje się, iż w latach kolejnych koszt 

jednostkowy badania wzrastać będzie o 1,00 zł rocznie, a Programem objętych będzie 1 500 

osób. Na podstawie akcji promocyjnych prowadzonych w latach poprzednich szacuje się,  

iż w 2014 r. w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia koszt akcji wynosić będzie 9 400,00 zł. 

W latach kolejnych akcja promocyjna Programu prowadzona będzie również od 1 stycznia  

do 31 grudnia i corocznie wzrośnie o 500,00 zł. Planowane koszty całkowite wyniosą 
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194 800,00 zł. Program finansowany będzie w całości z dochodów własnych powiatu 

raciborskiego. 

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 zatwierdzenia Programu zdrowotnego Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2017 pn. "Profilaktyka raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok 

życia" oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać go do 

zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Gminom Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Ad. 3  

 

Wicestarosta omówił Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, które znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 103443. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2013 r. 

(polecając Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych zmienić format zapisu dokumentu).  

 

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 

103277. 

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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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

102798. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

101775. 

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. 

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,  

przy ul. Królewskiej 19. 

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

102552. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, przy ul. Królewskiej 19. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

103499. 

Starosta poinformował, że w dniu 22 listopada 2012 r. zakończono ostatni etap realizacji 

zadania pn." Modernizacja i utwardzanie dróg głównych szerokości 4,0 mb oraz profilowanie 

i wyrównanie dróg bocznych szerokości 5,0 mb" realizowanego w ramach PROW  

na lata 2007-2013 operacja "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie  

i Cyprzanów". Zgodnie z przepisem art. 17 ust.3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi 

przechodzą na własność gminy. W związku z powyższym nakłady inwestycyjne poniesione 

na nieruchomościach będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie o wartości  

6 307 569,97 zł należy przekazać na jej rzecz. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przekazania 

nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie wniósł autopoprawkę polegającą  

na dopisaniu w akapicie pierwszym uzasadnienia zdania o treści: „W wykonanie zadania 

zaangażowani byli pracownicy Wydziałów Geodezji i Finansowego oraz Referatu Inwestycji 

i Remontów”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

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 uchwały 

dotyczącej sprzedaży 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. 

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

102808. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży 

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. 

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

103107. 

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, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w  Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

102772. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił pracownikom Wydziału Finansowego 

umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

informacje nt.: 

a) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

b) kwoty wymagalnych zobowiązań,  

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

d) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,  
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e) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na likwidację samochodu ciężarowego Star 1142 SRC-40 GM, będącego  

na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

102237. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację samochodu ciężarowego 

samowyładowczego FSC Starachowice STAR 1142, nr rejestracyjny SRC 40GM, będącego 

na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w pierwszej kolejności poprzez 

sprzedaż, a w przypadku braku zainteresowania jego odkupieniem poprzez zezłomowanie.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. zwiększenia planu wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich na 2013 rok - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

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

103262. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (rozwiązanie stosunku pracy z niepełnosprawnym pracownikiem) 

od kwietnia br. urząd zobligowany jest do opłacania składek na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty te ujmowane są w planie finansowym 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Plan wydatków na ten cel przewiduje  

w 2013 r. wydatki nie większe niż 3 000,- zł. Według wyliczeń Referatu Księgowości i Płac 

w celu zabezpieczenia środków budżetowych na składki do końca bieżącego roku, plan 

wydatków należy zwiększyć o kwotę 39 800,- zł (wyliczenie uwzględniają stan z końca 

kwietnia br.). Plan wydatków na 2013 rok był tworzony zgodnie z wytycznymi Zarządu 

Powiatu – wydatki rzeczowe zaplanowano bardzo oszczędnie a w paragrafie 4140 – wpłaty  

na PFRON przewidziano jedynie niewielką kwotę, która miała doraźnie zapewnić płynność 

wydatków w przypadku nagłych lub nieplanowanych zmian w stanie zatrudnienia.  

W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na składki, zwiększając plan wydatków 

w odpowiednim paragrafie. Ze względu na fakt, iż bieżący budżet w części wydatków 

rzeczowych był planowany bardzo oszczędnie, jedyna możliwość przesunięcia środków  
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z innych paragrafów wiązałaby się ze zmniejszeniem środków na inwestycje. Naturalną 

konsekwencją takiego przesunięcia będzie rezygnacja z niektórych wydatków inwesty-

cyjnych. Stąd pojawiła się propozycja, aby środki konieczne do pokrycia kosztów składek 

 na PFRON zabezpieczyć z rezerwy budżetowej Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich w § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ze środków rezerwy budżetowej,  

2) zdecydował, że środki na cel określony w pkt 1 zostaną zabezpieczone do końca sierpnia 

2013 r. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Organizacyjno  

– Administracyjnego oraz Kierownikowi Referatu Księgowości i Płac określić wysokość 

niezbędnych środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, celem dokonania zmian w budżecie na kolejnym posiedzeniu.  

 

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

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 marca 2013 r. 

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

102920. 

Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu opracował zasady planowania liczby oddziałów klas I w szkołach 

ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski oraz ogólne 

zasady dot. liczebności uczniów w oddziałach klas I młodzieżowych, obowiązujące  

przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

Dokument ten został przedstawiony dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

nabór do szkół za pomocą systemu teleinformatycznego oraz Dyrektorowi Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na spotkaniu w dniu 24 kwietnia br. Dyrektorzy  

nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu, opiniując go pozytywnie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zasady planowania liczby oddziałów klas I w szkołach 

ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski oraz ogólne 

zasady dot. liczebności uczniów w oddziałach klas I młodzieżowych, obowiązujące  

przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 

począwszy od symulacji elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2013/2014. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z dodatkową 

kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

na zwiększenie budżetu Referatu Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł  

w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące wydatki dot. gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego – środki powiatowe – dział 

700, rozdział 70005, paragraf 4300. Poinformował, że w związku z regulacją stanów 

prawnych dróg powiatowych planowane jest zlecenie usługi w zakresie rozgraniczania  

i przygotowania map z projektem podziału nieruchomości w celu wszczęcia postępowania 

administracyjnego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski  

z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości – działek nr 1233, 1746, k.m.12, 

1730, 1731, k.m.2, obręb Tworków. Koszt usługi opiewa na kwotę 42 804,00 zł. Powyższa 

usługa mogłaby zostać częściowo uregulowana ze środków przewidzianych na bieżące 

gospodarowanie nieruchomościami, ale należałoby zabezpieczyć dodatkowe środki na ten cel.  

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

103264. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków  

na bieżące wydatki dot. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Raciborskiego – środki powiatowe – dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300. 

 

Starosta przedstawił interpelację zgłoszoną przez radnego Leona Fiołkę na XXIX sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 103148. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Leona Fiołkę na sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  

z dnia 6 maja 2013 r. dot. terminu wydania opinii o projekcie programu zdrowotnego  

pn. „Po radosne macierzyństwo”. Jak poinformowano w piśmie zakończenie prac 

analitycznych nad ww. programem, a co za tym idzie zaopiniowanie projektu programu 

zdrowotnego zaplanowane jest w czerwcu 2013 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 103126. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować pismo do ww. Prezesa z podziękowaniem za udzieloną odpowiedź  

i jednocześnie wyrazami nadziei na dalszą współpracę w przypadku przesyłania do Agencji  

programów zdrowotnych Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 6 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIX/287/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 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 102769. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIX/288/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 102770. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIX/289/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Ocickiej. 
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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 102354. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu  

przy ul. Karola Miarki, 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 102663. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIX/291/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. 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.   

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 102664. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych 

obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 102784. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

gruntowych, położonych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poinformował, że w dniu 25 kwietnia 

2013 r. została zawarta umowa ustanawiająca służebność przesyłu na działce nr 832 (karta 

mapy 5), obręb Markowice. Umowę zawarto w formie aktu notarialnego. Z tytułu 

ustanowienia ww. prawa Powiat Raciborski otrzymał jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 

8.287,74 zł. W związku z powyższym sprawa została zamknięta. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 102178. 

 

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 14 maja 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 maja 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 przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, przy ul. Królewskiej 19. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

sprzedaży 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. 

 


