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OR.II.0022.1.21.2013 

PROTOKÓŁ  NR 119/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 czerwca 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 118/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady 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. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 18 czerwca 2013 r. będzie uczestniczył w uroczystym 

podpisaniu umowy w sprawie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz 

Dolny. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie 

pomiędzy inwestorem - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach  

a wykonawcą - hiszpańską firmą DRAGADOS S.A. W związku z powyższym kolejne 

posiedzenie Zarządu odbędzie się 19 czerwca 2013 r. o godz. 13.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 118/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

107701. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

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

107702. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r.  

 

Skarbnik Powiatu 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 

108104. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

1) przychylił się do propozycji Referatu Inwestycji i Remontów w sprawie zmiany nazwy 

zadania, o którym mowa w projekcie uchwały na „Podniesienie atrakcyjności terenu 

inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności 

komunikacyjnej”, 
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2) zwiększył do kwoty 200 000 zł w Rozdziale 92120 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”,  

3) zmniejszył do kwoty 287 034 zł w Rozdziale 60014 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,  

4) zwiększył o kwotę 170 000 zł w Rozdziale 60095 plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu z przeznaczeniem na zwiększenie 

kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, 

zwiększając o ww. kwotę przychody z tytułu wolnych środków,  

5) wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych w projekcie 

uchwały.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 25 czerwca 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 

108377. 

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 4 Członków – 4 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 25 czerwca 2013 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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

107860. 

Starosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

w kwocie 99.579,40 zł brutto dla Miasta Racibórz na realizację zadania pn. "Remont ulic 

gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu". Zadanie to będzie realizowane  

w partnerstwie z Miastem Racibórz w związku z zawartym w 2012 r. Porozumieniem  

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stanowiska 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych 

w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

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

107481. 

Nawiązując do ww. projektu uchwały Sekretarz Powiatu poinformowała do tut. Starostwa 

wpłynęło pismo informujące, że również Rada Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na sesji  

w dniu 29 maja 2013 r. podjęła uchwałę wyrażając stanowisko dotyczące finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej  

na lata 2014 – 2020. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej  

na lata 2014 – 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

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

105837. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2012 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

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

106578. 

Wicestarosta przypomniał, że w Uchwale Nr XXVIII/286/2013 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 26 marca 2013 r. określone zostały zadania z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. W związku  

ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 

związanych z finansowaniem kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych zaproponowano, aby środki te w kwocie 5 000,00 zł przesunąć  

na dodatkowe finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych. Ogółem na finansowanie 

kosztów ww. staży zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Propozycję podziału środków 

opracował Referat Spraw Społecznych tut. Starostwa oraz Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu – jednostka realizująca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
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osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały  

do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Poinformował, że zgodnie  

z § 5 Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 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 przedmiotowy projekt 

uchwały należy przekazać do konsultacji. Ponadto projekt ten zostanie przekazany  

do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

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

108045. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski.  

 

Ad. 3  

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 
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zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

108038. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

 

Wicestarosta omówił 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 

107647. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu 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 

108030. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok dokonał zmian w planie wydatków 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z przeznaczeniem na świadczenia  

na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe związane m.in. z zakupem materiałów  

do bieżących remontów, ubezpieczeniem samochodów jednostki.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkowym projektem uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa).  

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

108691. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przedstawiła: 

1) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. wyrażenia 

zgody na zwiększenie środków (pochodzących z rezerwy) przeznaczonych na realizację 

zadania podstawowego, z zakresu współpracy krajowej i zagranicznej, która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 108454,  

2) pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu w sprawie zwiększenia planu wydatków  

z przeznaczeniem na organizację spotkania przedstawicieli Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu z drużynami piłkarek nożnych Polski i Kanady.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z: 

1) kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wyraził zgodę  

na zwiększenie planu wydatków Wydziału o kwotę 9 840,00 zł w dziale 750 rozdziale 

75075 paragrafie 4300 przeznaczonych na realizację zadania podstawowego,  

z zakresu współpracy krajowej i zagranicznej,  

2) pismem Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków  

o kwotę 2 500,00 zł w dziale 750 rozdziale 75075 paragrafie 4300 z przeznaczeniem  

na organizację spotkania przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z drużynami piłkarek nożnych Polski i Kanady 

z rezerwy ogólnej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego małej wartości  

na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które  

nie prowadzą działalności leczniczej. 

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

107044. 

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

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

przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego małej wartości na rzecz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności 

leczniczej. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem  

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, stanowiącej własność Global Trade Company sp. z o.o.  

w Głubczycach, na rzecz Powiatu Raciborskiego. Poinformował, że nieruchomość gruntowa, 

położona w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, składająca się z działek nr nr 115/1, 122/1 

(k.m.5), obręb Ostróg, o łącznej pow. 0,1340 ha, stanowi własność "Global Trade Company" 

sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach. Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej  

nr GL1R/00030840/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Przedmiotowa 

nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym, piętrowym budynkiem, całkowicie 

podpiwniczonym, o pow. użytkowej ok. 1112,79 m
2
, wybudowanym ok. 1970 r.,  

a wykorzystywanym w przeszłości jako internat, a później jako archiwum miejskie. Nabycie 

przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Raciborskiego nastąpiłoby z przeznaczeniem 

na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Raciborzu, które w chwili obecnej jest 

przechowywane w różnych budynkach, a korzystanie z niego jest utrudnione. Nabycie 

przedmiotowej nieruchomości nastąpi odpłatnie, za cenę ustaloną w licytacji prowadzonej 

przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, w celu dokonania 

egzekucji wierzytelności z nieruchomości. Cena ta nie może być wyższa niż 400 000,00 zł 
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brutto. W licytacji komorniczej Powiat Raciborski będzie reprezentowany przez dwóch, 

dowolnych członków zarządu, albo jednego członka zarządu i osobę upoważnioną  

przez zarząd. 

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

105935. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, stanowiącej własność Global Trade Company sp. z o.o.  

w Głubczycach, na rzecz 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 zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 sztuki drzewa  

z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

107901. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 sztuki 

drzewa z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej. Zaproponował, aby ogłosić konkurs ofert pn. "Doskonalenie 

członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie usuwania skutków wiatrołomów  

i zatorów z drzew poprzez nabycie uprawnień operatorów pilarek spalinowych". Środki 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w roku 2013 wynoszą do 5 000,00 zł. 

Zadanie może być realizowane w terminie od 15 sierpnia 2013 r. do 15  października 2013 r. 

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

107697. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

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

105287. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano, aby nieodpłatnie zbyć  

na rzecz Gmin: Krzyżanowice, Nędza, Rudnik i Lyski 200 udziałów o wartości nominalnej 

500 zł za każdy udział o łącznej wartości 100 000,00 zł spółki działającej pod firmą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

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

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

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu 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 

107887. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – dochody i wydatki, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z dnia 29 maja 2013 r. i 7 czerwca 

2013 r., Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 27 i 29 maja 2013 r., Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia dokumentacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 
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Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Poinformował, że zgodnie z § 8 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu  

na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej o wyniku postępowania konkursowego przewodniczący komisji niezwłocznie 

powiadamia organ prowadzący szkołę oraz przekazuje temu organowi dokumentację 

postępowania konkursowego. Następnie organ prowadzący zatwierdza konkurs i powierza 

funkcję dyrektora.  

W związku z powyższym Wicestarosta poinformował, że w dniu 10 czerwca 2013 r. odbył się 

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. W wyniku 

przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora ww. szkoły 

została Pani Ewa Konopnicka. 

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

108357. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną dokumentacją postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKZ „Unia” Racibórz na organizację turnieju 

koszykówki ulicznej oraz meczu i pokazów zapaśniczych w ramach XXI Memoriału  

im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej dzieci  i udzielenia 

w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w dniach  

od 24 – 25 sierpnia 2013 r. 

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

108047. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyjęcie oferty MKZ „Unia” Racibórz  

na organizację turnieju koszykówki ulicznej oraz meczu i pokazów zapaśniczych w ramach 

XXI Memoriału im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej 

dzieci  i udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji w wysokości 5 000,00 zł na wsparcie 

realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 24 – 25 sierpnia 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. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. rozliczenia 

prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu tzw. „akcji zima” w sezonie 

2012/2013. 

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

107873. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował rozliczenie finansowe działań podejmowanych 

podczas „akcji zimowej” w sezonie 2012/2013 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 maja 2013 r. 

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 108411. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Leonarda Malcharczyka,  

2) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Marcelego Klimanka oznaczoną tiret jeden,  

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego 

Marcelego Klimanka oznaczone tiret dwa i trzy.  

 

Nawiązując do interpelacji złożonej, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  

oraz Posła Henryka Siedlaczka, przez radnego Piotra Olendra Zarząd polecił Kierownikowi 

Biura Rady przygotować projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”, który 

zostanie przekazany na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r . 

 

Starosta poinformował, że 11 czerwca 2013 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 108398. 

 

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  
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Nr XXX/293/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 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 107705. 

 

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 XXX/294/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 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 107707. 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.: 

1) Nr XXX/295/2013 w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu”,  

2) Nr XXX/296/2013 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,  

3) Nr XXX/297/2013 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. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację ww. Uchwał 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 106899. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/298/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.  

w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów Polskich. 

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 107394. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 czerwca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 czerwca 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego małej wartości na rzecz 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą 

działalności leczniczej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, stanowiącej własność Global Trade Company sp. z o.o. 

w Głubczycach, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie  

1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

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

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 


