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OR.II.0022.1.23.2013 

PROTOKÓŁ  NR 121/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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 120/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 120/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu 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. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. 

Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem OR.II.0022.3.6.2013  

z dnia 12 czerwca 2013 r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 czerwca 2013 r. Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem 

OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu 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. Poinformował, że w ww. projekcie uchwały, w stosunku do wersji 

omawianej na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br., wprowadzono zmiany w uzasadnieniu,  

o które wnioskowali radni na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2013 r.  

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

107481. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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 jej przekazaniu na sesję  
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w dniu 25 czerwca 2013 r. Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem 

OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. 

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni 

Opole”. Poinformował, że w ww. projekcie uchwały wprowadzono zmiany w uzasadnieniu,  

o które wnioskowali radni na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2013 r.  

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

108962. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 czerwca 2013 r. Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem 

OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu 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. Poinformował, że w ww. projekcie 

uchwały wprowadzono zmiany w uzasadnieniu, o które wnioskowali radni na wspólnym 

posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2013 r.  

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

106578. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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. 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2013 r. Jednocześnie ustalił,  

że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie 

projektu uchwały przekazanego pismem OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 8/VIII/2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu 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. Propozycja podziału środków została zaopiniowana 

pozytywnie.  

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 110503. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 25 czerwca 2013 r. Uchwały nr 8/VIII/2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu 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. 

 

Ad. 3  

 

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 

110805. 

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 upoważnienia 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod nazwą – Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. 

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

110877. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego 

Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (po zmianie w tytule oraz § 1 słowa „nazwą” 

na „firmą”).  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

110555. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.19.2013 pn. „Doposażenie 

pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód – mam pracę w regionie”. 

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

110476. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr SZ.272.19.2013 pn. „Doposażenie pracowni praktycznej nauki 

zawodu w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu w ramach projektu 

Mam zawód – mam pracę w regionie” w zakresie oferty nr 2 do kwoty 59 937,90 zł  

czyli o 663,90 zł. Zwiększenie środków finansowych w wysokości 663,90 zł nastąpi w Dziale 

801, Rozdziale 80195, § 6067 w wysokości 646,78 zł oraz § 6069 w wysokości 17,12 zł.  

 

Starosta przedstawił opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  
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oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz Komisją Rewizyjną w dniu 24 czerwca 2013 r.  

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 110933. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z tabelami dot. preferencji naborowych uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

na rok szkolny 2013/2014. Materiał będzie służyć Członkom Zarządu do zapoznania  

i dalszych prac związanych z określeniem propozycji zamknięcia lub rozszerzenia oddziału 

po I turze symulacji. Tematem tym Zarząd zajmie się na najbliższym posiedzeniu.  

 

Ad. 5 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/282/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie, przyjmując 

informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 110692. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 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 upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu. 


