
 1 

OR.II.0022.1.30.2013 

PROTOKÓŁ  NR 128/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 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 127/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 sierpnia 2013 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Wicestarosta Andrzej Chroboczek poinformował, że w dniu dzisiejszym 

przesłano Członkom Zarządu prezentację dot. analizy finansowej szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski za lata 2009 – 2013, 

celem zapoznania.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 127/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 sierpnia 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.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

121047. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

121048. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Skarbnika Powiatu, dokonał dodatkowych zmian w planie wydatków w Rozdziale 70005  

o kwotę 200,00 zł będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

121401. 

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

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zwiększył wysokość dodatku motywacyjnego 

dla Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z kwoty 350,00 zł do kwoty 

400,00 zł.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 
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motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

121416. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi 

krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22+866) do skrzyżowania  

z ul. Podmiejską (km 24 +842). 

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

121076. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz  

na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22+866)  

do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 +842). 

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

Ad. 3 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Architektury i Budownictwa dot. zawiadomienia nr IB.6722.9.2013  

z dnia 13.08.2013 r. Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o udostępnieniu do uzgodnienia 
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projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w sołectwie Rudy przy ul. Raciborskiej oraz w rejonie ulicy Szkolnej. 

Poinformował, że do ww. karty informacyjnej dołączono projekt postanowienia.  

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

121302, a projekt postanowienia pod numerem UID 121304. 

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Rudy  

przy ul. Raciborskiej oraz w rejonie ulicy Szkolnej, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie znajduje się  

w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury i Budownictwa. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

121049. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji o ilości uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 

23 sierpnia 2013 r. 

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

121321. 

Wicestarosta poinformował, że wg stanu na dzień 23 sierpnia br. do szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski przyjęto 

1043 uczniów. Razem z uczniami drugorocznymi do klas I będzie uczęszczać 1072 uczniów. 

W ubiegłym roku szkolnym łącznie z uczniami drugorocznymi przyjęto do szkół 

ponadgimnazjalnych 1103 uczniów, w tym podczas naboru – 1077 uczniów.  

Wicestarosta przekazał, że w podsumowaniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych 

przedstawiono także dane dotyczące ilości uczniów przyjętych do klasy I Liceum 
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Plastycznego w ZSO Nr 1 w Raciborzu od roku szkolnego 2011/2012 do roku szkolnego 

2013/2014.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o ilości uczniów przyjętych do szkół 

ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 23 sierpnia 2013 r. i polecił ją przekazać na najbliższe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Jednocześnie Zarząd uznał,  

że wnioski wynikające z analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 

należałoby uwzględnić w strategii oświatowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020.  

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśnić sprawę ilości 

uczniów przyjętych do klasy I Liceum Plastycznego w ZSO Nr 1 w Raciborzu w roku 

szkolnym 2012/2013. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. powołania  

przez Starostę Raciborskiego osoby do wystawienia karty zgonu. 

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

120046. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. powołania przez 

Starostę Raciborskiego osoby do wystawienia karty zgonu:  

1) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić do przychodni prowadzących 

poradnie POZ z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie powołania wspólnie lekarza, 

który będzie stwierdzał zgon i wystawiał kartę zgonu,  

2) ustalił, że koszty wystawienia karty zgonu przez ww. lekarza pokrywałyby poszczególne 

poradnie w zakresie swoich zadeklarowanych pacjentów, a Starosta w przypadku osób  

o nieustalonej tożsamości, osób niezadeklarowanych w żadnym POZ-cie, osób 

zadeklarowanych w POZ-cie działającym poza terenem powiatu oraz osób 

zamieszkujących przed zgonem poza terenem powiatu,  

3) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować wystąpienie do Ministra 

Zdrowia z zapytaniem kiedy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych określi w drodze rozporządzenia: 

- sposób dokonywania oględzin oraz kwalifikacje osób, które z braku lekarzy mogą 

być powoływane do wykonania oględzin; 

- zasady wzywania lekarzy, w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny; 

- w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zasady 

pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem oględzin. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych w powyższym 
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temacie przygotować wystąpienie do Posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zaplanowania w budżecie powiatu na rok 2014 środków finansowych na dofinansowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. 

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

120336. 

Wicestarosta przekazał, że Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” 

zwróciło się do Zarządu Powiatu z prośbą o zaplanowanie w budżecie powiatu na rok 2014 

kwoty na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Stowarzyszenie sugeruje, aby przy kosztach wypoczynku dziecka szacowanych  

na 1 000,00 zł – 1 500,00 zł dofinansowanie wynosiło 500,00 zł – 700,00 zł. Zgodnie z art. 83 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

starosta może przyznać (świadczenie fakultatywne) dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia, raz w roku. Według 

szacunków PCPR w Raciborzu w 2014 r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

przebywać będzie 152 dzieci uprawnionych ewentualnie do omawianego świadczenia.  

W rodzinach zastępczych funkcjonujących w innych powiatach przebywa 21 dzieci 

pochodzących z terenu naszego powiatu. Przy szacowaniu przyszłych kosztów 

dofinansowania należy założyć kilkumiejscową rezerwę na wzrost liczby podopiecznych  

w rodzinnej pieczy zastępczej – 7 miejsc. 

Koszt ewentualnego dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej  

w rodzinnej pieczy zastępczej: 

1) dofinansowanie w wysokości 500,00 zł: 

 500,00 zł x (152 + 21 + 7) osób = 90 000,00 zł; 

2) dofinansowanie w wysokości 700,00 zł:  

 700,00 zł x (152 + 21 + 7) osób = 126 000,00 zł. 

 

Zdaniem Wicestarosty przy podejmowaniu powyższej decyzji nie powinno się różnicować 

dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej pod względem dostępu  

do wypoczynku ze względu na powiat z terenu, którego dziecko pochodzi.  

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 

przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej jest świadczeniem fakultatywnym. W związku  
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z powyższym należałoby się zastanowić czy z budżetu Powiatu Raciborskiego można 

pozwolić sobie na takie dodatkowe wydatki, w sytuacji gdy maleją dochody budżetu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zaplanowania  

w budżecie powiatu na rok 2014 środków finansowych na dofinansowanie wypoczynku 

dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych oraz radcy prawnemu sprawdzić czy istnieją prawne możliwości 

dofinansowania ww. wypoczynku dla dzieci z innych powiatów, które przebywają  

w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego. Zdaniem Członków Zarządu 

nie powinno się różnicować dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej  

pod względem dostępu do wypoczynku ze względu na powiat z terenu, którego dziecko 

pochodzi. W przypadku takiej możliwości Kierownik Referatu Spraw Społecznych wystąpi 

do ościennych powiatów z zapytaniem czy pokryją koszty wypoczynku swoich dzieci przy 

założeniu, że dofinansowanie zgodne będzie z propozycją Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „PRZYJAZNY DOM”  i wynosić będzie od 500,00 zł do 700,00 zł.  

O powyższym Referat poinformuje ww. Stowarzyszenie.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu i wrześniu 2013 r., poprzedzających XXXII sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 120916. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że 22 sierpnia br. przesłano Członkom Zarządu zasady 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przyjęte w Gminie Piekary Śląskie  

oraz w Mieście Słupsk, przekazane przez radcę prawnego Martę Topór – Piórko.  

Ww. zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 120487. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zasadami nadzoru właścicielskiego  

nad spółkami komunalnymi przyjętymi w Gminie Piekary Śląskie oraz w Mieście Słupsk.  

W związku z powyższym polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko przygotowanie 

propozycji zasad nadzoru dostosowanych do specyfiki Powiatu Raciborskiego bazując  

na zasadach obowiązujących w Mieście Słupsk. Termin – 13 września 2013 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko 

przygotowanie aktualnej informacji nt. podjętych działań przez Prezesa Sądu Rejonowego 
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w Gliwicach zmierzających do powołania organów albo likwidacji spółki akcyjnej Agencja 

Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą 

w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr KRS 0000207124, o które wystąpił Powiat Raciborski pismem z dnia 28 listopada 

2012 r. Poprosił także o przygotowanie propozycji dalszych działań dot. ww. spółki  

w terminie do 6 września 2013 r.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że 26 sierpnia br. wpłynął mail, w którym Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej przekazał pytania Pana Marka Labusa dotyczące wynagradzania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu i spółki działającej pod firmą  

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

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi ds. zarządzania personelem OR udzielić 

odpowiedzi na pytania Pana Marka Labusa przekazane przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej mailem dnia 26 sierpnia 2013 r.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22+866)  

do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 +842). 

 


