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OR.II.0022.1.33.2013 

PROTOKÓŁ  NR 131/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 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 130/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 września 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 130/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 września 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

124647. 

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 1 października 2013 r. 

 

Starosta przedstawił 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 

124648. 

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 1 października 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

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

124792. 

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 Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 1 października 2013 r. 
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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 

124528. 

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 

124529. 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do realizacji projektu pn. „Moja Szansa na Sukces”. 

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

124815. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. Zarząd udzielił pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do realizacji 

projektu pn. „Moja Szansa na Sukces”.  Projekt „Moja Szansa na Sukces” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i formalną ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W najbliższym czasie zostanie podpisana  

przez Dyrektora umowa realizacji projektu. Niezbędne stało się zatem rozszerzenie katalogu 

czynności, które będzie podejmował Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,  
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w imieniu Powiatu Raciborskiego, o zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją  

ww. projektu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do realizacji projektu pn. „Moja Szansa na Sukces”. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. zawiadomienia nr RI.6720.3.2013MR z dnia 29 sierpnia 2013 r. Wójta Gminy Kornowac  

o udostępnieniu do uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru  położonego w sołectwie Kobyla. 

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

124443, a projekt postanowienia pod numerem UID 124446. 

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 obszaru położonego w sołectwie Kobyla 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 

124526. 

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

Specjalnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

z dnia 10 i 11 września 2013 r.,  Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży przez Powiat Raciborski 

nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10 na rzecz „Centrum 

Zdrowia” sp. z o.o.  

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

124215. 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, że zgodnie z ustaleniami zlecono 

rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4373/164, k.m.4, obręb Racibórz, 

zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. Rzeczoznawca majątkowy wycenił 

przedmiotową nieruchomość na kwotę 1 355 000,00 zł.  

Po dyskusji, Zarząd ustalił, że ww. nieruchomość zostanie zbyta za kwotę 1 500 000,00 zł. 

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

przez Powiat Raciborski nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10  

na rzecz „Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przygotować pismo do Prezesa Zarządu spółki informujące, 

że Powiat Raciborski zamierza zbyć w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki  

ww. nieruchomość za kwotę 1 500 000,00 zł. W przypadku gdy spółka będzie nadal 

zainteresowana nabyciem ww. nieruchomości należy podjąć czynności w celu zbycia 

przedmiotowej nieruchomości. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej w Raciborzu”. 

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

124552. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej w Raciborzu” do kwoty 1 706 728,73 zł (brutto). Płatne 

ze środków zaplanowanych w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 

2013 r. – informacja dot. zmniejszenia się stanu osobowego uczniów obecnej klasy II Liceum 
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Plastycznego do 13. 

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

124830. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. zmniejszenia się stanu 

osobowego uczniów obecnej klasy II Liceum Plastycznego do 13, postanawiając,  

że w następnym roku szkolnym klasa I Liceum Plastycznego zostanie otwarta gdy  

po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego wolę podjęcia nauki potwierdzi min. 16 uczniów. 

Powyższą informację należy umieścić w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną  

do uczniów III klas gimnazjum. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 3 września 

2013 r. – wykaz szkół, które wzięły udział w strajku w dniu 26 marca 2013 r. 

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

124866. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. wykazu szkół, które wzięły 

udział w strajku w dniu 26 marca 2013 r. przygotowaną w związku z zapytaniem radnej 

Teresy Frencel zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 29 sierpnia 2013 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Wicestarostę, aby udzielił 

wyjaśnień w ww. sprawie radnej Teresie Frencel na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 3 września 

2013 r. – informacja na temat wysokości środków finansowych poniesionych w 2013 r.  

przez szkoły ponadgimnazjalne na promocję szkół w trakcie naboru do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych. 

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

124958. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją na temat wysokości środków 

finansowych poniesionych w 2013 r. przez szkoły ponadgimnazjalne na promocję szkół  

w trakcie naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, uznając,  

że zgodnie z przekazanymi upoważnieniami dyrektorzy szkół samodzielnie podejmują 

decyzje co do przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie. 
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Starosta poinformował, że w dniu 18 września 2013 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 124298. 

 

Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10 września 2013 r., 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 124315. 

Starosta poinformował, że Komisja Rewizyjna w związku z rozpatrywaniem skargi  

Pana Marka Labusa zwróciła się do Zarządu o zlecenie opracowania opinii prawnej  

(przez podmiot zewnętrzny), w zakresie wynagrodzenia i premii Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu naliczonych i wypłaconych w latach 2006 – 2013, sugerując,  

aby wskazania podmiotu dokonał Przewodniczący Rady. 

Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd analizował dwie opinie prawne 

sporządzone przez radców prawnych: Barbarę Kowalską oraz Macieja Markowicza dotyczące 

naliczania wynagrodzenia oraz nagród rocznych dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu za okres 2009 – 2013 podejmując decyzję, aby zlecić niezależnemu prawnikowi 

sporządzenie opinii prawnej w ww. sprawie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji wniosek Komisji Rewizyjnej  

z posiedzenia w dniu 10 września 2013 r. dotyczący zlecenia opracowania opinii prawnej  

w zakresie wynagrodzenia i premii Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu naliczonych 

i wypłaconych w latach 2006 – 2013. W związku z powyższym postanowił zwrócić się  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wskazanie odpowiedniego 

podmiotu zewnętrznego. Ponadto mając na uwadze ww. wniosek Komisji Rewizyjnej  

Zarząd postanowił, że nie będzie zlecał sporządzenia dodatkowej opinii prawnej, a jedynie tę, 

o którą wnioskowała Komisja Rewizyjna.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2013 r.  radca prawny Marta Topór – Piórko przygotowała 

projekt zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z o. o., których udziałowcem jest Powiat 

Raciborski. Ww. zasady zostały w dniu 16 września br. przesłane mailem Członkom Zarządu 

do zapoznania.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że do omówienia ww. zasad nadzoru 

właścicielskiego powrócą na kolejnym posiedzeniu.  
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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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

124082. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXII/313/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 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. 

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

124128. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXII/314/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 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. 

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

124132. 
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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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXII/318/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy 

Mariańskiej w Raciborzu”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

124656. 

 

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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1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 września 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 września 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 zmiany uchwały dot. udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do realizacji projektu pn. „Moja Szansa na Sukces”. 

 


