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OR.II.0022.1.13.2011 

PROTOKÓŁ  NR 18/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 17/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Informacja na przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (wrzesień 

2010r. – luty 2011r.). 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 12 kwietnia 2011r. na terenie Powiatu Raciborskiego będzie 

gościć Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke.  

W związku z powyższym kolejne posiedzenia Zarządu odbędzie się o godz. 8.00.  

 

Ad. 1  

Protokół Nr 17/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

 



 2 

Ad. 2 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

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 przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2011r.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia  

z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kandydatów, dla których 

przygotowano wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. Zgodnie 

bowiem z obowiązującymi przepisami z wnioskiem o nadanie odznaczenia może wystąpić 

organ jednostki samorządu terytorialnego, którym jest zarząd powiatu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”, po dokonaniu autopoprawek polegających na: 

1. dopisaniu Pana Krystiana Joszko z Ciechowic do grona osób co do których Zarząd będzie 

występował z wnioskiem o nadanie w/w odznaki,  

2. zmianie miejsca zamieszkania Pani Henryki Gorywody i Pana Eugeniusza Kury  

z miejscowości Kornowac na Pogrzebień,  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru 

wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej 

funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej 

funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ad. 4 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

wystosować pisma do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie 

pracy obecnych dyrektorów, a następnie przygotowanie wniosków uzgodnieniowych  

do Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku celem przedłużenia powierzenia funkcji 

dyrektora Panu Sławomirowi Janowskiemu oraz Panu Andrzejowi Brzenczce na kolejne 5 lat, 

tj. od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2016r. 

 

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

dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

o zwiększenie ilości etatów pracowników obsługi o 0,25 etatu sprzątaczki. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie o 0,25 etatu wymiaru 

zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, sugerując, aby Dyrektor w/w Zespołu rozwiązał kwestię sprzątania 

pomieszczeń szatniowo-sanitarnych kompleksu boisk „Orlik” na podobnych zasadach jakie 

przyjęła Gmina Racibórz. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu o wyrażenie zgody  

na utworzenie trzeciego stanowiska wicedyrektora oraz zwiększenie o 1/2 etatu stanowiska 

księgowej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego z uwagi na konieczność ograniczania wydatków z budżetu 

Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na utworzenie trzeciego stanowiska wicedyrektora 
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w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, natomiast wyraził zgodę na zwiększenie  

o ½ etatu wymiaru zatrudnienia na stanowisku księgowej począwszy od dnia 1 stycznia 

2012r., zobowiązując Dyrektora do zabezpieczenia środków finansowych na w/w stanowisko 

w planach finansowych na 2012r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmiany w planie imprez kulturalnych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegające na: 

1) zmianie terminu organizacji imprezy kulturalnej pn. cykliczne spotkania chórów Ziemi 

Raciborskiej „Trojok Śląski” z m-ca maj na czerwiec b.r., 

2) przesunięciach środków pomiędzy imprezami kulturalnymi, których organizatorem jest 

Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Racibórz, tj.:  

a) IX edycja Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki – 2 400,00 zł, (było 1 200,00 zł), 

b) cykliczne spotkania chórów Ziemi Raciborskiej „Trojok Śląski” – 1 500,00 zł,  

(było 1 200,00 zł), 

c) XXI Edycja Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa – 1 000,00 zł, 

(było 2 500,00 zł). 

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła 

wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w sprawie zmian planu 

finansowego jednostki, które dotyczyły środków przeznaczonych na szkolenia pracowników.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu dotyczące zmian planu finansowego jednostki na 2011r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowego do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu w dniu 22.03.2011r. dot. przygotowania informacji nt. kosztów organizacji  

Eko-Wystawy, jakie ponosi Gmina Pietrowice Wielkie, źródeł jej finansowania, zadań, które 

w jej ramach są organizowane oraz wysokości przekazywanych na ten cel środków 

finansowych z budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2007 – 2010. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowego nt. kosztów organizacji  

Eko-Wystawy, jakie ponosi Gmina Pietrowice Wielkie, źródeł jej finansowania, zadań, które 

w jej ramach są organizowane oraz wysokości przekazywanych na ten cel środków 

finansowych z budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2007 – 2010. Jednocześnie polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa poinformować 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, iż z uwagi na konieczność ograniczania wydatków  

z budżetu Powiatu Raciborskiego wysokość pomocy finansowej dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej w 2012r. ulegnie zmniejszeniu.  

 

Starosta omówił interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji VI Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2011r., które stanowią załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację Artura 

Wierzbickiego, 

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekty odpowiedzi  

na interpelację nr 2 radnego Leona Fiołki, interpelację nr 3 tiret 1 i 3 radnego Marcelego 

Klimanka, interpelację nr 4 radnego Władysława Gumieniaka,    

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację  

nr 3 tiret 2 radnego Marcelego Klimanka. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania propozycji 

zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem  

na finansowanie faktur wykonawców na Zamku Piastowskim w Raciborzu, które będą 

podlegały wypłacie w okresie złożenia przez Powiat Raciborski powtórnego wniosku  

o dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Księgowości i Płac 

przeprowadziła audyt w wybranych jednostkach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski w zakresie realizacji poleceń wyjazdów służbowych za IV kwartał 2010r., 

a w szczególności środków lokomocji używanych w w/w celu. O wynikach podjętych działań 

należy poinformować Zarząd Powiatu. 

 

Ad. 5 

 

Obecna na posiedzeniu Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Dominika Świerk-Bara 

zapoznała zebranych z Informacją na przegląd systemu zarządzania jakością  

przez kierownictwo (wrzesień 2010r. – luty 2011r.). 

W/w Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Informacją na przegląd systemu zarządzania 

jakością przez kierownictwo (wrzesień 2010r. – luty 2011r.) oraz postanowił, iż na kolejnym 

posiedzeniu powróci do zatwierdzenia wniosków wynikających z w/w materiału.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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 5 kwietnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia logo Powiatu 

Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem  

o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały 

dotyczącej funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania 

środowiskowego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej 

funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedłużenia powierzenia 

stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu o zwiększenie ilości etatów 

pracowników obsługi o 0,25 etatu sprzątaczki. 

18. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu o wyrażenie zgody na utworzenie trzeciego 

stanowiska wicedyrektora oraz zwiększenie o 1/2 etatu stanowiska księgowej. 

19. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w planie 

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

21. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

oraz Wydziału Finansowego do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu  

w dniu 22.03.2011r. dot. przygotowania informacji nt. kosztów organizacji Eko-Wystawy, 

jakie ponosi Gmina Pietrowice Wielkie, źródeł jej finansowania, zadań, które w jej 

ramach są organizowane oraz wysokości przekazywanych na ten cel środków 

finansowych z budżetu Powiatu Raciborskiego za lata 2007 – 2010. 

22. Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji VI Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2011r. (pismo nr BR.0003.5.2011 z dnia 31 marca 2011r.).  

23. Informacja na przegląd systemu zarządzania jakością przez kierownictwo (wrzesień 

2010r. – luty 2011r.). 

 


