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OR.II.0022.1.34.2013 

PROTOKÓŁ  NR 132/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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.  

Na wstępie Starosta Adam Hajduk poinformował o konieczności wprowadzenia zmian 

w porządku obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 września 2013 r.              

przyjmując punkt 12 - stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu            

18 września 2013 r. - w porządku obrad posiedzenia jako punkt 1. Powyższa zmiana 

konieczna jest ze względu na obecność w tej części obrad posiedzenia Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego Adama Wajdy oraz Przewodniczącego klubu radnych „Razem             

dla Ziemi Raciborskiej” Ryszarda Winiarskiego. Szczegółowe omówienie przedmiotowego 

stanowiska i wniosku nastąpi w punkcie 1 posiedzenia.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA:  

 

1. Omówienie stanowiska i wniosku Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 18 września 

2013 r.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 2013 r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Inna tematyka. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Adama 

Wajdę oraz Przewodniczącego klubu radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej” Ryszarda 

Winiarskiego, informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest stanowisko               

i wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 18 września 2013 r. 

Starosta Adam Hajduk przedstawił  stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia 

w dniu 18 września 2013 r. dot. udostępnienia opinii prawnych w sprawie skargi pana Marka 

Labusa na starostę, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

126073. 

Starosta poinformował członków Zarządu Powiatu Raciborskiego o kwestii udostępnienia 

mediom opinii prawników w sprawie skargi pana Marka Labusa. Omówił opinię radców 

prawnych tut. Starostwa, że w konkretnej sprawie opinie prawne nie stanowią informacji 

publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie                          

do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i zgodnie z tezami 

sądowego orzecznictwa administracyjnego opinie prawne sporządzone „na potrzeby organu, 

zawierające w konkretnej sprawie wnioski co do dalszego postępowania jurysdykcyjnego”   

nie posiadają waloru informacji publicznej (m.in. wyrok NSA z 11.01.2013 r. sygn. akt I OSK 

2267/12). W związku z powyższym przedmiotowe opinie prawne nie stanowią informacji 

publicznej i nie podlegają udostępnieniu. Starosta dodał, że w dniu 23 września 2013 r.                   

o godz. 06:54 wpłynął e-mail od pana Adriana Czarnoty, z którego wynika, że wnioskowane 

opinie prawne już otrzymał od Komisji Rewizyjnej. 

Po dyskusji, członkowie Zarządu biorąc pod uwagę opinię radców prawnych                          

tut. Starostwa, wg której w konkretnej sprawie opinie prawne nie stanowią informacji 

publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie                         

do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112,  poz. 1198 z późn. zm.) i zgodnie z tezami  

sądowego orzecznictwa administracyjnego opinie prawne sporządzone „na potrzeby organu, 

zawierające w konkretnej sprawie wnioski co do dalszego postępowania jurysdykcyjnego”    

nie posiadają waloru informacji publicznej (m.in. wyrok NSA z 11.01.2013 r. sygn. akt I OSK 

2267/12), uznali, że przedmiotowe opinie nie mają charakteru informacji publicznej,                   

a co za tym idzie nie podlegają udostępnieniu. Jednocześnie Zarząd zauważył, że wniosek                

o niezwłoczne przekazanie wnioskującym opinii prawnych jest bezzasadny wobec informacji 

uzyskanej przez Starostę w e-mailu od pana Adriana Czarnoty w dniu 23 września 2013 r.            
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o godz. 06:54, z którego wynika, że wnioskowane opinie prawne już otrzymał od Komisji 

Rewizyjnej. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu                             

24 września br. uznał ww. wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 18 września                                 

br. za bezzasadny.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o poinformowaniu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o stanowisku podjętym na dzisiejszym posiedzeniu.  

W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 

Adam Wajda oraz Przewodniczący klubu radnych „Razem  dla Ziemi Raciborskiej” Ryszard 

Winiarski. 

 

Ad. 2  

 

Protokół Nr 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Krzyżanowice.  

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

125971. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 3 847, 64 zł brutto Gminie Krzyżanowice na realizację zadania               

pn. „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą 

krajową nr 45”. Dodał, że szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim 

a Gminą Krzyżanowice. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice                             

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 października 2013 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

125812. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok dokonał korekty zmian polegającej               

na przeniesieniu kwoty 5 000 zł w planie wydatków w Rozdziale 80130 będących                        

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów do  planu wydatków w Rozdziale  80111              

ww. Referatu z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja istniejących sanitariatów                 

wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób niepełnosprawnych i sanitarnych                    

w istniejącym budynku szkoły w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Raciborzu                       

przy ul. Królewskiej 19”. 

  

Po zmianie, 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. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego                                  

się w Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską.  

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

125565.  

Wicestarosta zaproponował zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego                     

się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską. Przedmiotem           

ww. umowy najmu jest pomieszczenie nr 3 o pow. 19 m², znajdujące się na parterze internatu 
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nr 2 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2 na okres                   

do 31 sierpnia 2014 r. 

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

zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską dokonał poprawienia błędu 

literowego w tytule oraz § 1 ww. uchwały, polegającym na zastąpieniu pierwszego słowa 

„Ośrodkiem” słowem „Ośrodku”. 

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących - podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody    

na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym                     

w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską. 

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

 

Ad. 5 

 

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

dot. realizacji koncepcji wspierania doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.  

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

126152. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu                      

26 października 2010 r. zapoznał się z koncepcją wspierania doradztwa metodycznego                    

i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu, w której proponowano m. in. podjęcie działań mających na celu 

spisanie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie korzystania z oferty 

Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli   w  Wodzisławiu Śląskim w zakresie 

doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Wicestarosta przekazał, że Punkt Konsultacyjny Doradztwa Metodycznego w Raciborzu uległ 

likwidacji. Dodał, że z dniem 31 sierpnia 2013 r. przestały pełnić funkcję doradców 

metodycznych - Pani Jolanta Żurek - doradca metodyczny geografii oraz Pani Grażyna 

Lompart - doradca metodyczny chemii. Z uwagi na fakt, iż w Powiecie Raciborskim żadna             
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z gmin nie zatrudnia doradców metodycznych, na początku września br. zostały podjęte 

rozmowy z Powiatem Wodzisławskim w zakresie nawiązania współpracy z Powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zapewnienia usługi 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Ośrodek ten w roku szkolnym 2013/2014 dysponuje 13 doradcami metodycznymi                         

z 11 przedmiotów. Szkoły/placówki oświatowe podległe Powiatowi Raciborskiemu              

już od 2010 r. współpracują z ww. ośrodkiem w zakresie organizacji szkoleń indywidualnych 

dla nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych. Współpracę tę planuje się rozszerzyć o obszar 

doradztwa metodycznego skierowanego w szczególności  do młodych nauczycieli, będących 

przed awansem zawodowym i oceną pracy ze strony dyrektora szkoły/placówki.  

Wicestarosta zaznaczył, że w budżecie Powiatu Raciborskiego corocznie wyodrębnia                   

się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – z uwzględnieniem 

doradztwa metodycznego, w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych                        

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela).  

Następnie Wicestarosta omówił cennik i zakres usług Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2013/2014. Wicestarosta przekazał,                  

że z rozmowy przeprowadzonej z Dyrektorem PODN w Wodzisławiu Śląskim wynika,                 

że nauczyciel danego przedmiotu, który jest objęty doradztwem metodycznym, zobowiązany 

jest do udziału w co najmniej 1 konferencji metodycznej na semestr oraz w co najmniej                

1 warsztatach metodycznych na semestr. Z reguły nauczyciele biorą udział w 2 - 3 

warsztatach w semestrze. 

 

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

koncepcji wspierania doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu: 

1) zaakceptował propozycję nie powierzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach     

 podległych Powiatowi Raciborskiemu funkcji doradców metodycznych na kolejne lata, 

2) wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim                       

 a Powiatem Wodzisławskim w zakresie korzystania z usług Powiatowego Ośrodka 

 Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, 

3) polecił zobowiązać dyrektorów podległych jednostek oświatowych do kontaktu                    

 z PODN w Wodzisławiu Śląskim, 

4) wyraził zgodę na powołanie Koordynatora Doradztwa Metodycznego Nauczycieli, celem 
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 koordynacji   współpracy   pomiędzy   dyrektorami  i  nauczycielami  ze  szkół  podległych 

 Powiatowi Raciborskiemu a ośrodkiem w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Następnie 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 

125749. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na czasowe zwolnienie                    

z ponoszenia opłat czynszowych z uwagi na poniesione koszty na adaptację pomieszczeń            

na cele biurowe, poniesione przez  najemcę. 

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

126135. 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, że w dniu 30 marca 2012 r. zawarto umowę 

najmu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie, 

której przedmiotem były pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji budynku numerami 

2.10, 2.11, 2.12 oraz 2.13 zlokalizowane w budynku, położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4. W dniu 16 maja 2012 r. zawarto aneks nr 1/2012 do ww. umowy, zgodnie                         

z którym: „Mając na uwadze aktualny stan pomieszczeń, uniemożliwiający ich wykorzystanie 

na cele biurowe, zwalnia się Najemcę z ponoszenia opłat czynszowych, do czasu 

przeprowadzenia remontu i adaptacji pomieszczeń przez Najemcę, nie dłużej jednak                   

niż do 31 grudnia 2013 r. Najemca zobowiązany jest jednak uiszczać na rzecz 

Wynajmującego kwoty odpowiadające podatkowi VAT od zwolnionych opłat czynszowych, 

wynikające z faktur”. Na podstawie ww. regulacji, począwszy od czerwca 2012 r. do grudnia 

2013 r. zwolnienie netto wynosiłoby 9 631,86 zł.  

Członek Zarządu Józef Stukator dodał, że Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie poinformowała, iż nakłady jakie poniosła 

na remont przedmiotowych pomieszczeń wyniosły 12 275,51 zł netto (15 098,88 zł brutto), 

wnosząc jednocześnie o przedłużenie zwolnienia z opłat czynszowych do czerwca (włącznie) 
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przyszłego roku. Wyjaśnił, że przychylając się do wniosku Najemcy, ewentualne zwolnienie 

wynosiłoby 12 673,50 zł netto.  

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przekazał, że najemca 

jednocześnie poinformował o zamiarze wykonywania dalszych remontów pomieszczeń                

na kwotę 20 000,00 zł, nie precyzując jednak ich zakresu. Ponadto zwrócił uwagę,                        

iż obecnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny                               

w Częstochowie jest stroną dwóch umów najmu, które były zawierane w różnym czasie. 

Przedmiotem umów są pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze budynku przy ul. Ludwika 4 

w Raciborzu. Dodał, że wskazane byłoby ujednolicenie podstawy prawnej (umów) 

korzystania z pomieszczeń np. co do czasu obowiązywania umowy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na czasowe zwolnienie z ponoszenia opłat czynszowych z uwagi na poniesione koszty                    

na adaptację pomieszczeń na cele biurowe, poniesione przez  najemcę:   

1) pozytywnie zaopiniował wniosek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział 

 Regionalny w Częstochowie i wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania czynszu                            

 za pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji budynku numerami 2.10, 2.11, 2.12                 

 oraz  2.13 zlokalizowane w budynku w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 do czerwca   

 (włącznie)  2014 r.  w wysokości 12 673, 50 zł netto, 

2) polecił zwrócić się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny 

 w Częstochowie o sprecyzowanie planowanych dalszych remontów na kwotę 20 000,00 zł                  

 i powrócić do sprawy po otrzymaniu informacji, 

3)  polecił kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przeanalizowanie                     

 w  konsultacji z obsługą prawną tut. Starostwa możliwości formalno-prawnych 

 dotyczących   zawarcia jednej umowy najmu obejmującej wszystkie pomieszczenia 

 obecnie  wynajmowane na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział 

 Regionalny w Częstochowie.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. przygotowania 

projektu zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi dostosowanymi                   

do specyfiki Powiatu Raciborskiego w oparciu o zasady obowiązujące w Mieście Słupsk. 

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

124738. 

Starosta poinformował, że  zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia              

27 sierpnia 2013 r. radca prawny pani Marta Topór - Piórko przygotowała projekt zasad 
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nadzoru właścicielskiego nad spółkami z o.o., których udziałowcem jest Powiat Raciborski, 

stanowiący załącznik do omawianej karty. Ww. zasady zostały w dniu 16 września                        

br. przesłane e-mailem Członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego do zapoznania. 

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

projektu zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi dostosowanymi                  

do specyfiki Powiatu Raciborskiego w oparciu o zasady obowiązujące w Mieście Słupsk: 

1) wniósł uwagi do przedstawionego projektu, które zostaną ustnie przekazane podczas 

 roboczego spotkania w odrębnym terminie, 

2)  przekazał projekt ww. zasad do zaopiniowania przez Inspektora ds. Kontroli Zarządczej               

 i Audytora Wewnętrznego oraz polecił ww. pracownikom czynne uczestniczenie                      

 w  roboczych spotkaniach służących wypracowaniu stosownego projektu uchwały Zarządu 

 Powiatu Raciborskiego we współpracy z Inspektorem ds. prawnych w Biurze Obsługi 

 Prawnej. 

3)  wyznaczył pracownika na stanowisku pracy ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej       

 do realizacji zadań nadzoru właścicielskiego i polecił wypracowanie stosownego projektu 

 uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego, po uzyskaniu opinii Inspektora ds. Kontroli 

 Zarządczej (TK) i Audytora Wewnętrznego (TA) oraz po zapoznaniu się z uwagami 

 członków Zarządu podczas roboczych spotkań.  

 

Ad. 6 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                       

Nr XXXII/315/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016                

pn. „Po radosne macierzyństwo”.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

124816. 
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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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                                   

Nr XXXII/317/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

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

Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

124812. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXII/316/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września  2013 r.               

 w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Tysy na działalność Starosty Raciborskiego. 

2) Uchwały Nr XXXII/325/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września  2013 r.                

 w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor-Dmytrek i Bogusława Dmytrka    

 na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda.   

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

124928. 

 

Ad. 7 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2013 r., poprzedzających XXXIII sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 125656. 

 

Sekretarz Powiatu w imieniu obsługi prawnej tut. Starostwa poprosiła o wydłużenie terminu 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przygotowania informacji nt. spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru 
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przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207124 oraz propozycji 

działań dot. ww. spółki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby obsługi prawnej tut. Starostwa               

w związku z poleceniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania informacji            

nt. 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 oraz propozycji działań dot. ww. spółki                    

i wyznaczył nowy ostateczny termin załatwienia ww. sprawy do dnia 4 października 2013 r.  

 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała o wydaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową                        

w Katowicach pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.  

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła prośbę Referatu Inwestycji i Remontów o dokonanie zmian            

w budżecie powiatu, polegających na przeniesieniu środków finansowych będących                         

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na 2013 r. po stronie wydatków z Działu 600 

Rozdział 60014 § 6050 do Działu 600 Rozdział 60014 § 6050 będącego w dyspozycji 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w kwocie 9 354 zł z przeznaczeniem                       

na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wykonanie chodnika (utwierdzenie istniejącego 

ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z propozycją Referatu Inwestycji                       

i Remontów wyraził zgodę na przeniesienie środków finansowych będących w dyspozycji 

Referatu na 2013 r. po stronie wydatków z Działu 600 Rozdział 60014 § 6050 do Działu 600 

Rozdział 60014 § 6050 będącego w dyspozycji PZD w Raciborzu w kwocie 9 354 zł                     

z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. „Wykonanie chodnika 

(utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich                    

w miejscowości Górki Śląskie.  

  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu                                     

nr ZSZ.033.14.2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

palników Mekera, zamiast szafy.  



12 
 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu nr ZSZ.033.14.2013 z dnia 17 września 2013 r. wyraził zgodę              

na zakup palników Mekera w wysokości  6 000 zł. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje ww. Dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek   
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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 24 września 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                 

w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach, a Panią 

Haliną Wyjadłowską. 

 

 


