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OR.II.0022.1.23.2011 

PROTOKÓŁ  NR 28/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 czerwca 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 27/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 czerwca 2011r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 czerwca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

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 3 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

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

Starosta zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej dot. zorganizowania dwóch,  

min. 3 – dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie  

dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe. W szkoleniach udział wezmą rodzice i dzieci, 

zarówno powierzone opiece jak i biologiczne. Powyższa 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak 

zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

Kierownik Kasprzak poinformował, iż planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

dot. prowadzenia na terenie powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Zadanie realizowane będzie od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2016r. 

Ogłaszając w/w konkurs dopuszcza się tworzenie dodatkowych mieszkań funkcjonujących  

w strukturach placówki opiekuńczo – wychowawczej, w ramach obowiązujących przepisów  

i pozwoleń wydanych przez Wojewodę Śląskiego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej polecił dokonać zmian polegających na: 

1) zmianie brzmienia ostatniego zdania w załączniku nr 1 w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 i 1.2, które 

otrzymuje brzmienie: „W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone 

mieszkania”,  

2) zmianie brzmienia ostatniego zdania w załączniku nr 2 w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 i 1.2, które 

otrzymuje brzmienie: „W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone 

mieszkania”,  

3) zmianie brzmienia załącznika nr 2 do Zasad w ten sposób, że wprowadzony zostanie 

dodatkowy ust. 3 w brzmieniu: „W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować 

wydzielone mieszkania”, a dotychczasowe ust. od nr 3 do nr 18 staną się ust. 4 – 19  

bez zmian ich treści.   

 

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

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

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

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

 

Nawiązując do informacji przekazanej przez Wicestarostę Andrzeja Chroboczka  

dot. przyjęcia przez Sejm ustawy o pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki 

zastępczej nad dzieckiem, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotowanie w w/w temacie karty informacyjnej na jedno z posiedzeń Zarządu, które 

odbędzie się w IV kwartale 2011r., w szczególności w kontekście kosztów, jakie generować 

będzie w/w ustawa dla samorządu powiatowego.  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad używania logo Powiatu Raciborskiego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad używania logo Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. „Sprawozdania  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2009-2010”  

oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2008-2009”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze „Sprawozdaniem z realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2009-2010” oraz „Sprawozdaniem  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2009-2010”  

i „Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015, za lata 2008-2009” wraz z planem 

operacyjnym na lata 201-2013 oraz wysłuchał omówienia w/w materiałów przez Członka 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora.  

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących: 

1. przyjął przedstawione przez wszystkie gminy Powiatu Raciborskiego sprawozdania  

z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami za lata 2009-2010,  

2. przyjął i polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa przekazać Zarządowi Województwa Śląskiego „Sprawozdanie  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2009-2010”,  

3. przyjął „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2009-2010” i „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015,  

za lata 2008-2009” wraz z planem operacyjnym na lata 201-2013 oraz postanowił o ich 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowaną w październiku 2011r.  
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

im. Arki Bożka w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej  

dot. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

im. Arki Bożka w Raciborzu powróci po zapoznaniu się z wynikami kontroli, która miała 

miejsce w jednostce oraz rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność  

w/w Dyrektora. W związku z powyższym polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu przekazała komplet dokumentów w w/w sprawie na posiedzenie Zarządu  

w dniu 5 lipca 2011r. 

 

Starosta przedstawił 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 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmian 

w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury zaakceptował zmianę w planie polegającą na jego 

uzupełnieniu o imprezę pn. „II Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Scrabble”, kwota 

dofinansowania 1 200,00 zł, termin realizacji 6 – 7 sierpnia 2011r. (poz.29).  

Ponadto Zarząd po zapoznaniu się z pismem ks. Bogdana Kicingera wyraził zgodę  

na zmianę nazwy oraz terminu organizacji imprezy kulturalnej oznaczonej w poz. 12 planu 

imprez kulturalnych na rok 2011. Po zmianie, nazwa imprezy otrzymuje brzmienie: koncerty 

w Opactwie w Rudach w ramach cyklicznej imprezy „Muzyka w starym opactwie”  

z terminem ich realizacji w miesiącach lipiec-październik b.r. W związku z powyższym 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dokona aktualizacji planu imprez kulturalnych 

na rok 2011.  

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta zaprezentował dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego, których wprowadzenie jest konieczne na sesję w dniu 28 czerwca b.r. 
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W pierwszej  kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przedmiotowy 

projekt uchwały został skierowany do konsultacji. Termin konsultacji minął 17 czerwca b.r. 

W związku z tym, iż uchwała w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie 

oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego wejdzie w życie  

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 21 sierpnia 2011r. koniecznym jest jej skierowanie na najbliższą sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

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 ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

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

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów Roman Peikert, który zaproponował udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w roku 2012 w kwocie 1 500 000,00 zł  

dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Bliżej sportu – budowa 

kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu”. Z uwagi na to, iż od 1 sierpnia 2010r. organem prowadzącym  

dla ZSOMS w Raciborzu jest Województwo Śląskie Powiat Raciborski nie posiada 

uprawnień do realizacji przedmiotowego zadania. W piśmie nr RR.IV.1.433.64.3.2011.Ast  

z dnia 10 czerwca b.r. Marszałek Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie 

procedury zmiany Beneficjenta w/w projektu.  

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

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

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert zaproponował udzielenie 

Województwu Śląskiemu pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji związanej  

z przygotowaniem oraz realizacją projektu pn. „Bliżej sportu – budowa kompleksu 

lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu” o łącznej wartości 97 759,45 zł, ujętej w wykazie stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 

 

 

W końcowej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego spotkali się  

z Prezesem RTP Unia „Racibórz” Remigiuszem Trawińskim. Okazją do spotkania było 

zdobycie przez drużynę kobiecą Klubu po raz kolejny tytułu Mistrzyń Polski w piłce nożnej 

kobiet oraz po raz drugi z rzędu Pucharu Polski w piłce nożnej kobiet.  

 

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 20 czerwca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad używania logo Powiatu 

Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad używania logo Powiatu 

Raciborskiego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

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

dot. „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2009-2010” oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego za lata 2008-2009”. 

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

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

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

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów  

i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 
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16. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Śląskiemu. 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Śląskiemu. 


