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OR.II.0022.1.19.2011 

PROTOKÓŁ  NR 24/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 maja 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 23/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 maja 2011r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. odpowiedzi  na pytania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dotycząca 

dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Na wstępie Starosta poinformował, iż z przyczyn proceduralnych podpisanie aktu 

założycielskiego spółki pod firmą: PORAMED Spółka z o.o. zostało przełożone na 31 maja 

2011r. na godz. 12:00. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 23/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2011r. 

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

 

Na wstępie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. 

odpowiedzi  na pytania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z 28.04.2011r. 

związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 

Powiatu Raciborskiego. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3  

do protokołu.  

Zarząd zaakceptował przedstawione propozycje odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej 

od nr 1 do nr 5 zawarte w piśmie Przewodniczącego nr BR.0012.21.2011 z 28.04.2011r. 

Jednocześnie odnosząc się do wniosków od nr 1 do nr 3, o których mowa  

w przedmiotowym piśmie Komisji Rewizyjnej Zarząd: 

1. odnośnie wniosku nr 1 wyraził zgodę na zwiększenie liczby zawodowych rodzin 

zastępczych od 1 września 2011r. o dwie oraz na przesunięcie do budżetu PCPR z budżetu 

Referatu kwoty 24 000,00 zł,  

2. odnośnie wniosków nr 2 i nr 3 polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

rozeznanie prawnych możliwości podpisywania z innymi powiatami porozumień              

w sprawie pobytu małoletnich w placówkach w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej na czas 

określony do 6 miesięcy. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować kompleksowy projekt odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej i przedstawić go do akceptacji Staroście. 

 

Ad. 3 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z Informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dotyczącą stanu osobowego dzieci przebywających w Placówkach 

Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Raciborskiego, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Do w/w Informacji odniósł się obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand. 

Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Henryka Hildebranda polecił Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawianie raz na kwartał w formie 

tabelarycznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
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wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej, według stanu na ostatni dzień 

kwartału. Informację należy składać w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia kwartału, 

którego informacja dotyczy. W informacji należy uwzględnić dane dotyczące liczby dzieci 

pochodzących z Powiatu Raciborskiego i obcych powiatów. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze 

Powiatu Raciborskiego przyjął projekt uchwały Zarządu po uwzględnieniu zmiany 

polegającej na tym, że w załączniku Nr 1 tj. projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów 

na obszarze Powiatu Raciborskiego w §1 ust. 1 zmianie ulegną stawki wysokości kosztów 

usunięcia pojazdu i będą wynosiły:   

- w pkt 1)  dla roweru lub motoroweru- 60 zł, 

- w pkt 2) dla motocykla- 120 zł, 

- w pkt 3)  dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony- 264 zł, 

- w pkt 4)  dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony-330 zł, 

- w pkt 5)  dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton-468 zł,   

- w pkt 6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton- 1035 zł, 

- w pkt 7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne-1260 zł 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 

głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości 

kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2011 rok.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2011 rok.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie 

Kuźnia Raciborska. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,     

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie 

Kuźnia Raciborska, przedłożony przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 

13.05.2011r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.:  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu i Starostwa Powiatowego                    

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. raportów ze 

sprawozdań przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd przyjął informację o sprawozdaniach miesięcznych jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres od stycznia do kwietnia 

2011r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu wymienionych 

informacji. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu umieścić w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacje nt.: 

1) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

2) kwoty zobowiązań wymagalnych,  

3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

4) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,  

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wydania poradnika-broszury informacyjnej dla rodziców ułatwiającej rozpoznawanie 

problemów u dzieci i młodzieży. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. wydania poradnika-broszury informacyjnej dla rodziców ułatwiającej 

rozpoznawanie  problemów u dzieci i młodzieży postanowił, że Powiat Raciborski poniesie 

koszty druku informatora w ilości 1500 szt. za 2182,08 zł brutto oraz wyraził zgodę na 

umieszczenie poradnika na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego i Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

 

Wicestarosta omówił 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 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną zaakceptował 

zmianę w planie polegającą na: 

- dopisaniu imprezy pn. III edycja „Filar Ziemi Raciborskiej”- 1 500,00 zł, termin realizacji 

26 maj 2011r. (poz.21), 

- zmianie terminu organizacji imprezy kulturalnej pn. koncert w Opactwie w Rudach             

w ramach cyklicznej imprezy „Muzyka w starym opactwie” z miesięcy kwiecień-październik 

na maj-październik br. (poz. nr 12), 

- zmianie terminu organizacji imprezy kulturalnej pn. XI Międzynarodowe Spotkania 

Artystyczne „Śląski-kraina wielu kultur” z miesiąca maj na czerwiec br. (poz. nr 22).  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji na temat administracji i obsługi zatrudnionej w szkołach i placówkach 

podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną postanowił, iż 

decyzje dot.: 

1) przyznania dodatkowego etatu pedagoga/psychologa w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej od  1 stycznia 2012 r.,  

2) zwiększenia o 1 etat administracyjny na stanowisku pracownika socjalnego                        

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach od dnia 1 stycznia 2012r.,  

3) zwiększenia etatu w księgowości o ½ etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 od 

dnia 1 stycznia 2012 r.,  
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podejmie w terminie późniejszym.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót nie ujętych    

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego           

w Raciborzu- w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. nie wyraził zgody na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności nr 8-

wykonanie sufitu z płyt termicznych Koral A24 z rusztowaniem w hali basenowej nie 

ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa 

istniejącego budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu-w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 

3)”,  

2. wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę do kwoty 236 812, 22 zł brutto za roboty 

dodatkowe wynikające z protokołów konieczności nr 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, nie ujętych                  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego      

w Raciborzu-w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)” . 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na maj br., która stanowi załącznik nr 19   

do protokołu.  

Następnie Starosta zapoznał zebranych z informacją o zmianie godzin posiedzeń Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą i Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska  
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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. ------------------ 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja  2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2011r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. odpowiedzi  na pytania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z 28.04.2011r. związane z funkcjonowaniem 

placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Nr 

RD.0717-137/11 (z dnia 23.05.2011r. i 24.05.2011r.). 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów i opłat 

za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

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

2011. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

11. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia 

Raciborska. 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

13. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. raportów ze sprawozdań przedkładanych 

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 
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14. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. umieszczenia informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wydania poradnika-broszury 

informacyjnej dla rodziców ułatwiającej rozpoznawanie problemów u dzieci i młodzieży. 

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

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego             

w zakresie upowszechniania kultury. 

17. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji na temat 

administracji i obsługi zatrudnionej w szkołach i placówkach podległych Powiatowi 

Raciborskiemu.   

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót nie ujętych                        

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego 

budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego      

w Raciborzu- w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)”.    

19. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.36.2011 z dnia 19 maja 2011r.  

20. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.37.2011 z dnia 23 maja 2011r.  


