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OR.II.0022.1.24.2013 

PROTOKÓŁ  NR 122/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lipca 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 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 czerwca 2013 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu ustalili, że najbliższe posiedzenia odbędą się: 16 lipca,  

6 sierpnia i 20 sierpnia b.r., każdorazowo o godz. 08.00.  

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

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

W porządku obrad umieszczono m. in. punkty dotyczące powzięcia uchwał w sprawie: 

- odwołania członka Rady Nadzorczej w PKS w Raciborzu Sp. z o .o., 

- powołania członka Rady Nadzorczej w PKS w Raciborzu Sp. z o. o. 

Jak dodał Starosta, zgodnie z § 24 umowy spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członek Rady 
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Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.  

W związku z powyższym podjęcie ww. uchwał spowoduje uzupełnienie składu Rady 

Nadzorczej w celu prawidłowego jej funkcjonowania. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 czerwca 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

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 

112039. 

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, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na przeniesieniu  

w załączniku nr 1 kwoty 175 981,00 zł do kolumny „Dochody majątkowe” z kolumny 

„Dochody bieżące”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej  

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Zaproponował, aby sprzedaż nieruchomości nastąpiła w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. Cena wywoławcza podczas pierwszego przetargu wynosiła 450 000,00 zł, 

natomiast w czasie drugiego 390 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Z uwagi na znaczny upływ czasu od dokonania wyceny nieruchomości, zlecono jej powtórne 

oszacowanie. Rzeczoznawca majątkowy wycenił przedmiotową nieruchomość na kwotę  

306 764,00 zł. W związku z powyższym zostanie zorganizowany trzeci przetarg ustny 

nieograniczony z ceną wywoławczą 307 000,00 zł. 

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

111209. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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 przyznania 

nagrody rzeczowej dla drużyny RTP Unia Racibórz. Zaproponował, aby przyznać drużynie 

Raciborskiego Towarzystwa Piłkarskiego "Unia" Racibórz nagrodę rzeczową w postaci 

sprzętu sportowego o wartości 10 000,00 zł za osiągnięte wyniki sportowe w piłce nożnej 

kobiet. 

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

111083. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości należności zmarłej Magdaleny Markowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dziecka Anny Kwiatkowskiej przebywającej w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Rudach. 

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

111657. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

zmarłej Magdaleny Markowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka  

Anny Kwiatkowskiej przebywającej w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Rudach. 

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 przyznania 

nagrody rocznej za 2012 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

107566. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wystąpiła  

w dniu dzisiejszym z wnioskiem do Zarządu o przyznanie Dyrektorowi nagrody rocznej  

za 2012 rok w wysokości trzykrotnej pensji. Jednocześnie przedstawiła komplet załączników 

umożliwiających podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu, określonych w ust. 3 załącznika nr 2 

do Uchwały Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 lipca 2010 r. 

Mając na uwadze powyższe Starosta zaproponował, aby przyznać Dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu Ryszardowi Rudnikowi nagrodę roczną za 2012 r. w wysokości 

trzykrotnej pensji, tj. 43 200,00 zł. Z kolei Wicestarosta zasugerował, aby Dyrektorowi 

Szpitala przyznać nagrodę na poziomie lat ubiegłych, tj. w wysokości 38 850,00 zł.  

Za propozycją Starosty opowiedział się jeden Członek Zarządu, trzech było przeciw, jeden 

wstrzymał się od głosu. Za propozycją zgłoszoną przez Wicestarostę opowiedziało się trzech 

Członków Zarządu, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 1 głosem przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w wysokości 38 850,00 zł.  

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

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Mama wraca do pracy”. 

Zaproponował, aby Powiat Raciborski przystąpił do ww. projektu współfinansowanego  

przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu  

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 

„Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Ewentualne 

pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Mama wraca do pracy” pozwoli 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2014 roku zaktywizować 50 kobiet, które  

po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia. W ramach aktywizacji zostanie 

zorganizowanych 25 staży oraz 2 szkolenia dla 25 pań. Każda uczestniczka projektu zostanie 

objęta Indywidualnym Planem Działania oraz uzyska wsparcie psychologiczno – doradcze.  
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Ponadto Wicestarosta zaproponował, aby udzielić Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Pani Krystynie Krupa – Zastępcy 

Dyrektora pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych  

z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Mama wraca do pracy”.  

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

112246. 

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. „Mama wraca do pracy”. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

111754. 

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

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. przyjęcia 

opracowanego projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Raciborskiego w zakresie linii komunikacyjnych w powiatowych przewozach 

pasażerskich. 

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

111375. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął projekt opracowanego planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego w zakresie linii 

komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich i polecił ogłosić go  

w miejscowej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
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określając miejsce wyłożenia planu, formę, miejsce i termin składania opinii nie krótszy 

jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXXI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 112101. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego Adriana Plury, Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka, radnego Marcelego Klimanka. Nawiązując 

do interpelacji radnego Franciszka Marcola polecił zwrócić się do ww. radnego   

o doprecyzowanie ich treści.  

 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 czerwca br. odbyło się w tut. Starostwie spotkanie  

z udziałem Dyrektora oraz dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zgodnie z przekazanymi informacjami na koniec czerwca br. do klasy I w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej Nr 1 w Raciborzu (zawód sprzedawca) zalogowanych zostało 22 uczniów  

z I preferencji. Jak przypomniał Wicestarosta w ogólnych zasadach dot. liczebności uczniów 

w oddziałach klas I młodzieżowych, obowiązujących przy naborze do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 ustalono minimalną liczbę uczniów  

w oddziale klasy I w zasadniczej szkole zawodowej jako 24 uczniów.  

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd pozytywnie zaopiniował obniżenie minimalnej liczby 

uczniów do 22 lub 23 w oddziale klasy I w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1  

w Raciborzu, tak aby klasa ta została otwarta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował ww. propozycję Wicestarosty.  

Druga z propozycji zgłoszonych przez Dyrektora ZSE w Raciborzu dotyczyła zwiększenia 

planowanej liczby oddziałów w Technikum Nr 1 o rozszerzeniu technik ekonomista  

z 1,5 oddziału do 2,0 a w przypadku technika spedytora z 0,5 do 1,0 oddziału. W trakcie 

spotkania ustalono, że propozycja ta mogłaby zostać zaakceptowana pod warunkiem,  

że liczba punktów uzyskanych przez uczniów w procesie rekrutacji nie spadnie poniżej  

50 i nie spowoduje to zmniejszenia liczby uczniów w innych szkołach.  
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Ad. 4 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/296/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r. 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 – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 111811. 

 

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 2 lipca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lipca 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 sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

zmarłej Magdaleny Markowskiej z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka Anny 

Kwiatkowskiej przebywającej w latach 1999-2000 w Specjalnym Ośrodku Szkolno  

– Wychowawczym w Rudach. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej  

za 2012 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Mama wraca do pracy”. 


