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PROTOKÓŁ  NR 11/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2011r. 

 

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: 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 lutego 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

II część  

1. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zwiększenia środków 

finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

nr SZ. 3431/43/2010. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 lutego 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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 2011 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 8 lutego 2011r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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 2011 – 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 8 lutego 2011r. 

Nawiązując do w/w projektu uchwały Zarząd postanowił, iż przekaże radnym informacje 

dodatkowe ułatwiające im „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF – zaznaczone kolorem 

czerwonym.  

 

Ponadto Zarząd postanowił, iż zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez przesunięcie pkt 14 w miejsce 

pkt 12, bez zmiany ich treści. Tym samym dotychczasowy pkt 12 stanie się pkt 13, a pkt 13 

pkt 14.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zwiększenia przez Powiat Raciborski pomocy pieniężnej na pokrycie części kosztów 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż art. 90a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

stanowi, iż:  

„1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie. 

2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane                   

i uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady 

powiatu.” 

 

Mając na uwadze powyższe Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych 

„PRZYJAZNY DOM” zwrócił się z prośbą o zwiększenie wypłacanej przez PCPR  

w Raciborzu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Prośbę 

swoją Prezes Zarządu Stowarzyszenia motywuje corocznym wzrostem cen żywności, energii, 

mediów i usług natomiast stałą od sześciu lat wartością pomocy w kwocie przeciętnie 

658,80 zł na jedno dziecko. Wnioskujący sugeruje, aby wypłacaną pomoc podnieść  

do 1 000,00 zł na każde dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej i pogotowiu 

opiekuńczym i do 1 300,00 zł na dziecko posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności przebywające w rodzinie specjalistycznej. 

Jak podkreślił Wicestarosta analizując przedstawioną propozycję należy szacować koszty 

przedstawionego powyżej działania w przeliczeniu na wszystkie dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, wychowujących dzieci 

zamieszkałe wcześniej na terenie naszego powiatu. 
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Zgodnie ze sprawozdaniem PCPR w Raciborzu sporządzonym na dzień 31.12.2010r.                       

na terenie powiatu funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w tym 13 zawodowych,  

3 pogotowia rodzinne, 1 zawodowa specjalistyczna, w których przebywało 229 dzieci, w tym 

25 dzieci pochodzących z innych powiatów. 

Szacunkowe koszty zwiększenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka: 

1) zwiększenie o   10,00 zł –   10,00 zł x 204 osoby x 12 m-cy =   24 480,00 zł/rok, 

2) zwiększenie o   50,00 zł –   50,00 zł x 204 osoby x 12 m-cy = 122 400,00 zł/rok, 

3) zwiększenie o 100,00 zł – 100,00 zł x 204 osoby x 12 m-cy = 244 800,00 zł/rok, 

4) zwiększenie o 300,00 zł – 300,00 zł x 204 osoby x 12 m-cy = 734 400,00 zł/rok, 

5) zwiększenie o 350,00 zł – 350,00 zł x 204 osoby x 12 m-cy = 856 800,00 zł/rok. 

 

Przyjmując rozwiązanie zaproponowane przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych koszty 

takiego działania można szacować: 

1) zwiększenie o   10,00 zł –   10,00 zł x 61 osób x 12 m-cy =     7 320,00 zł/rok, 

2) zwiększenie o   50,00 zł –   50,00 zł x 61 osób x 12 m-cy =   36 600,00 zł/rok, 

3) zwiększenie o 100,00 zł – 100,00 zł x 61 osób x 12 m-cy =   73 200,00 zł/rok, 

4) zwiększenie o 300,00 zł – 300,00 zł x 61 osób x 12 m-cy = 219 600,00 zł/rok, 

5) zwiększenie o 350,00 zł – 350,00 zł x 61 osób x 12 m-cy = 256 200,00 zł/rok. 

 

Wicestarosta zaznaczył, iż obecnie przekazywana pomoc finansowa na pokrycie części 

kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wypłacana jest od 2004r. z dochodów 

własnych powiatu. W 2010r. PCPR w Raciborzu przekazał rodzinom zastępczym łącznie 

pomoc w wysokości 1 795 523,37 zł, na rok 2011 zaplanowano wydatkowanie kwoty 

1 885 00,00 zł. Natomiast liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz kwota pomocy w ciągu 

roku jest zmienna gdyż dzieci po ukończeniu 18 roku życia usamodzielniają się i opuszczają 

rodziny zastępcze, sąd rodzinny rozwiązuje istniejące i ustanawia nowe rodziny zastępcze. 

Konkludując Wicestarosta zaproponował, aby poinformować Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „PRZYJAZNY DOM”, iż budżet Powiat Raciborskiego 

na 2011r. został uchwalony i w związku z tym nie ma możliwości zwiększenia pomocy  

dla rodzin zastępczych. Jednocześnie należałoby się zastanowić czy możliwym będzie 

zwiększenie pomocy dla rodzin zastępczych w 2012r. i o jaką kwotę, co pozwoli PCPR  

w Raciborzu zabezpieczyć odpowiednie środki.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zapoznał się z kartą informacyjną dot. zwiększenia przez Powiat Raciborski pomocy 

pieniężnej na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, polecając 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych: 

1) przeliczenie kosztów w przypadku zwiększenia stawki na utrzymanie 1 – go dziecka  

do kwoty 700 zł i stawki na dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

o podobną wartość począwszy od 1 lipca 2011r.,  

2) poinformować Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „PRZYJAZNY 

DOM”, iż budżet na 2011r. został uchwalony i nie ma możliwości jego zmiany. Jednakże 

Zarząd przeanalizuje możliwości zwiększenia pomocy dla rodzin zastępczych  

w II połowie b.r. i jeśli możliwości finansowe na to pozwolą, to rozważy podniesienie 

stawki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, poprzez skierowanie projektu 

uchwały na posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia małej 

wartości.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o zbyciu mienia małej wartości. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w IV kwartale 2010r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. propozycji podziału zadań/spraw,  

które prowadzić będą poszczególni radcowie w komórkach organizacyjnych tut. Starostwa. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. przyjął do wiadomości propozycję podziału zadań/spraw, które prowadzić będą 

poszczególni radcowie w komórkach organizacyjnych tut. Starostwa,  

2. polecił, aby w/w podział został ujęty w Instrukcji postępowania Nr 4/OR/2009 w sprawie 

wykonywania obsługi prawnej.  

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 31 stycznia 2011r., 

które stanowią załącznik nr 11 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2.  

Nawiązując do wniosku nr 1, w/w Kierownik sprawdzi czy istnieją możliwości wsparcia 

ze środków zewnętrznych remontu domu w Turzu Państwa Urszuli i Michała Mieszko 

prowadzących Pogotowie Rodzinne oraz przedstawi informacje na posiedzenie Zarządu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 1 lutego 2011r., które stanowią załącznik nr 12 do protokołu,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 2 lutego 2011r., 

które stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Nawiązując do wniosku nr 1 dotyczącego dokonania zmian w uchwale w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2011r. Zarząd przyjął  

w/w zmianę, pozostawiając w gestii Przewodniczącego Rady decyzję co do terminu 

wprowadzenia projektu na sesję. Wniosek nr 2 przekazano do Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 3 lutego 

2011r., które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2 udzieliła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 lutego 2011r., które stanowią 

załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 15 lutego 2011r. o godz. 15.30 odbędzie się kontrola 

Komisji Rewizyjnej. Tematem kontroli będzie: „Wykonanie wniosków podjętych podczas  

III kadencji Rady Powiatu w roku 2010” (w/w informacja stanowi załącznik nr 16  

do protokołu).  
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W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów 

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 3431/43/2010 pn. „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

– wykonanie robót budowlanych (architektoniczno – konserwatorskich) i elektrycznych 

związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany 

wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb 

spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie 

dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)” . 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu 

Raciborskiego w dziale 921 rozdziale 92120 § 6059 przez Radę Powiatu Raciborskiego  

na sesji w dniu 8 lutego 2011r. w wysokości 1 634 215 zł, wyraził zgodę na zwiększenie 

środków finansowych w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr SZ. 3431/43/2010 

pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno  

– konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany 

gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”,  

wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni 

„B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)” do kwoty 

3 376 486,89 zł.  

  

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 8 lutego 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia przez Powiat 

Raciborski pomocy pieniężnej na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia małej wartości.  

9. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji o wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie 

Zamówień Publicznych. 

10. Karta informacyjna Biura Obsługi Prawnej do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. propozycji podziału zadań/spraw,  

które prowadzić będą poszczególni radcowie w komórkach organizacyjnych  

tut. Starostwa. 

11. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 31 stycznia 2011r. 

12. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 1 lutego 2011r. 

13. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 2 lutego 2011r. 

14. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 3 lutego 

2011r. 

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 lutego 2011r. 
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16. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego (pismo nr BR. 0058-7-2/11 z dnia 8 lutego 2011r.).  

17. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SZ. 3431/43/2010 pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych 

(architektoniczno – konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem 

skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku 

Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów 

plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego 

(bez rejonu baszty)” . 

 


