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OR.II.0022.1.20.2011 

PROTOKÓŁ  NR 25/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 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: 

I część  

1. Podpisanie aktu notarialnego. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 maja 2011r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne.  

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1  

 

Posiedzenie rozpoczęło się od podpisania przez Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego 

przed notariuszem Jolantą Pawłowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Raciborzu  

przy ul. Gen. Bema nr 1/2 aktu notarialnego, na podstawie którego zawiązano spółkę  

pod firmą: PORAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności 
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Spółki jest realizacja zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia.  

W/w projekt aktu notarialnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 2  

 

Protokół Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady 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 – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 31 maja 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 31 maja 2011r. informacji 

dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
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oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w  sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę nr 16/XV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON w przedstawionym  

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 30 maja 2011r. do wiadomości 

radnych na sesję w dniu 31 maja 2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego    

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 31 maja 2011r. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podwyższenia wysokości pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego    

w nich dziecka, powróci na następnym posiedzeniu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 4 

 

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 10 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ponadto Zarząd jeszcze raz zwrócił uwagę Skarbnikowi Powiatu na precyzyjne formułowanie 

uzasadnień do projektów uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie tak, aby w sposób 

wyczerpujący i zrozumiały określały proponowane zmiany. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 12 do protokołu.  

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego 

za 2010 rok. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 maja 2011r. podjął 

Uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok, jednak ze względu na to, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu dokonał korekty rachunku zysków i strat jednostki zaszła 

konieczność skorygowania sprawozdania finansowego i przygotowania zmiany uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok i postanowił  

o przekazaniu w/w uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji w celu przejęcia pomieszczeń 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby powołać komisję 

w celu przejęcia oraz inwentaryzacji pomieszczeń, uprzednio wynajmowanych Agencji 

Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A., znajdujących 

się na drugim piętrze budynku zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. Zgodnie  

z brzmieniem § 2 projektu uchwały do składu komisji proponuje się powołać trzech 

pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa. W/w propozycja 

spotkała się z akceptację zebranych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przejęcia 

pomieszczeń nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w/w projekt uchwały wiąże się z kartą informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dotyczącą zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Prace remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)”.  

W celu wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zachodzi konieczność przeniesienia 

środków z rezerwy budżetowej w wysokości 15 000 zł do działu 854, rozdziału 85410  

§ 4270. 

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 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zarezerwowania środków finansowych  

na uiszczenie opłaty planistycznej – dział 700 rozdział 70005 paragraf 4520, środki 

powiatowe. 

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

Referujący przypomniał, iż w związku ze sprzedażą nieruchomości zlokalizowanej  

w Raciborzu przy ul. Bema 5 (były szpital), Powiat Raciborski zostanie obciążony  

przez Prezydenta Miasta Racibórz opłatą planistyczną w wysokości 86 375,00 zł. Opłata 

planistyczna zostanie naliczona w związku ze zmianą wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości sprzedanej przed zmianą planu miejscowego oraz po jego zmianie. Obecnie 

został sporządzony operat szacunkowy, w następnej kolejności Prezydent Miasta Racibórz 

wyda stosowną decyzję naliczającą opłatę. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. zarezerwowania środków finansowych na uiszczenie opłaty 

planistycznej polecił, aby Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję sfinansowania  

w/w opłaty. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na uregulowanie kosztów postępowań 
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administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości ze środków 

powiatowych – dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300. 

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

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poinformował, iż planowane jest 

wszczęcie szeregu postępowań administracyjnych ograniczających sposób korzystania  

z nieruchomości, a to na mocy art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami. Część z nich dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

a to z kolei wymaga zlecenia publikacji prasowych. Dotacja rządowa na gospodarowanie 

mieniem Skarbu Państwa w roku 2011 wyniosła 32 462,00 zł. Z kwoty tej na dzień dzisiejszy 

pozostało do dyspozycji 7 529,35 zł. Wstępnie oszacowany koszt postępowań wynosi  

26 560,00 zł. Członek Zarządu Powiatu przekazał, iż wyrażenie zgody na uregulowanie 

kosztów postępowań ograniczających sposób korzystania z nieruchomości ze środków 

powiatowych pozwoli na prowadzenie postępowań bez zbędnej zwłoki. Ponadto koszty 

postępowań zostaną zwrócone przez wnioskodawcę, a to na podstawie postanowienia 

ustalającego koszty postępowania, które zostanie wydane wraz z decyzją kończącą 

postępowanie administracyjne. Jednocześnie poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem  

do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie przyznania w roku bieżącym 

dodatkowych środków na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa.    

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na uregulowanie kosztów postępowań 

administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości ze środków 

powiatowych – dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300, wyraził zgodę na uregulowanie  

ze środków powiatowych kosztów postępowań administracyjnych ograniczających sposób 

korzystania z nieruchomości. 

 

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 22 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2011 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione obliczenia subwencji oświatowej  

na podstawie algorytmu na 2011 rok i ustalił kwoty na 1 ucznia, według których należy 

obliczać dotację dla placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego 

przyjmując wariant 3 części 2 informacji dodatkowej do algorytmu.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu zaktualizowanie karty 

informacyjnej dot. algorytmu wg stanu na koniec września 2011r. i przedstawienie jej  

na posiedzenie Zarządu w październiku 2011r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznawania nagrody Starosty Raciborskiego za najlepszą pracę doktorską  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. przyznawania nagrody Starosty Raciborskiego za najlepszą pracę 

doktorską dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu przekazanie do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego informacji, 

iż zgodnie z opinią radcy prawnego brak jest podstaw prawnych do przyznawania nagrody 

Starosty Raciborskiego za najlepszą pracę doktorską dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr SZ. 272.15.2011 pn. „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych do kwoty 

200 000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu nr SZ.272.15.2011 pn. „Prace remontowe  

w budynkach internatów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana 

stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)” po przeniesieniu środków  

z rezerwy budżetowej w wysokości 15 000 zł do działu 854, rozdziału 85410 § 4270. 
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Starosta przedstawił opinię prawną radcy prawnego Lidii Chrzan dot. zasadności wniesienia 

skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt V Aca 79/11  

z dnia 18 marca 2011r. w sprawie z powództwa Władysława Górskiego przeciwko Powiatowi 

Raciborskiemu o zapłatę.  

W/w opinia prawna stanowi załącznik nr 26 do protokołu 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego  

Lidii Chrzan dot. zasadności wnoszenia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego  

w Katowicach w sprawie z powództwa Władysława Górskiego przeciwko Powiatowi 

Raciborskiemu o zapłatę podjął decyzję o niewnoszeniu skargi kasacyjnej do Sądu 

Najwyższego. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1. opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 24 maja 2011r., która stanowi załącznik nr 27 do protokołu, 

2. opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 maja 2011r., 

która stanowi załącznik nr 28 do protokołu, 

3. wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji z posiedzenia 

w dniu 26 maja 2011r., które stanowią załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2,  

4. opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 maja 2011r., które stanowią 

załącznik nr 30 do protokołu, 

5. opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 30 maja 2011r.,  

która stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 2 czerwca 2011r. odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego podczas którego analizowane będzie wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010r. W/w informacja stanowi załącznik nr 32  

do protokołu.    

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad  po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   
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II część  

 

Ad. 1  

 

Po zakończeniu sesji, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego   

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w postępowaniu dotyczącym 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/194/11  

z dnia 06 maja 2011r. w części stwierdzającej nieważność § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały  

nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości   

i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Starosta zaproponował, aby ustanowić pełnomocnika w osobie Pani Lidii Chrzan – radcy 

prawnego tut. Starostwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Gliwicach w postępowaniu, o którym mowa w przedmiotowym 

projekcie uchwały. W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  

w Gliwicach w postępowaniu dotyczącym skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego nr NP/II/0911/194/11 z dnia 06 maja 2011r. w części stwierdzającej nieważność  

§ 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. 

w sprawie wysokości  i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2011r.  

3. Projekt aktu notarialnego – aktu założycielskiego spółki PORAMED Sp. z o.o. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2011r. 

7. Uchwała nr 16/XV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii   

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

8. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji w celu 

przejęcia pomieszczeń nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji w celu przejęcia 

pomieszczeń nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

20. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zarezerwowania 

środków finansowych na uiszczenie opłaty planistycznej – dział 700 rozdział 70005 

paragraf 4520, środki powiatowe. 

21. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

na uregulowanie kosztów postępowań administracyjnych ograniczających sposób 

korzystania z nieruchomości ze środków powiatowych – dział 700 rozdział 70005 

paragraf 4300. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

23. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia obliczenia subwencji 

oświatowej na podstawie algorytmu na 2011 rok. 

24. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznawania nagrody 

Starosty Raciborskiego za najlepszą pracę doktorską dla mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

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

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SZ. 272.15.2011 pn. „Prace remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, 

posadzek, roboty malarskie)”.   

26. Opinia prawna radcy prawnego Lidii Chrzan dot. zasadności wniesienia skargi kasacyjnej 

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt Aca 79/11 z dnia 18 marca 



 14 

2011r. w sprawie z powództwa Władysława Górskiego przeciwko Powiatowi 

Raciborskiemu o zapłatę. 

27. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 24 maja 2011r. 

28. Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 maja 2011r. 

29. Wniosek i opinia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 26 maja 2011r.  

30. Opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 maja 2011r. 

31. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 30 maja 2011r. 

32. Pismo Kierownika Biura Rady Powiatu Raciborskiego nr BR.0012.1.37.2011  

z dnia 31 maja 2011r.  

33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Gliwicach w postępowaniu dotyczącym skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/194/11 z dnia 06 maja 2011r. w części 

stwierdzającej nieważność § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr VI/63/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 

34. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Gliwicach w postępowaniu dotyczącym skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/194/11 z dnia 06 maja 2011r. w części 

stwierdzającej nieważność § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr VI/63/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 


