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OR.II.0022.1.38.2011 

PROTOKÓŁ  NR 43/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 października 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 42/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 października 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 42/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 października 

2011r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 25 października 2011r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

w/w projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 3 Członków – 3 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. 

 

Następnie Inspektor Dominika Budzan 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 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Mając na względzie dokonane zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu polecił, aby Wydział Finansowy zwrócił się z zapytaniem 

do Dyrektora czy jednostka posiada wystarczające środki w budżecie 2011r. na media  

(§ 4260) oraz na wynagrodzenia. Uzyskaną odpowiedź należy przedstawić na kolejnym 

posiedzeniu.       

 

Obecna na posiedzeniu Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Dominika Świerk – Bara 

omówiła kartę informacyjną dot. analizy raportu z badań przeprowadzonych na temat 

poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zapoznał się z analizą raportu z badań przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia 

klientów z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,  

2. zaakceptował zaproponowane przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością działania  

i inicjatywy podjęte na podstawie złożonych sugestii przez klientów z badań 

przeprowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w 2011r.  

za wyjątkiem utworzenia stanowiska radcy prawnego dla klientów tut. Starostwa 

podkreślając, iż mogą oni korzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach 
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zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Referat Spraw 

Społecznych.  

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia Zarząd polecił Pełnomocnikowi ds. Zarządzania 

Jakością:  

1. przesłać drogą elektroniczną informację wszystkim pracownikom o wyniku badania  

oraz o planowanych działaniach, 

2. przekazać przedmiotowe działanie do realizacji wyznaczonej komórce organizacyjnej, 

3. opublikować raport wraz z wynikami końcowymi w Biuletynie Informacji Publicznej  

tut. Starostwa moduł ISO 9001 zakładka Analiza satysfakcji klienta.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych 

oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia 

dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja  

c. o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”  

do kwoty 4 500,57 zł brutto. Płatne z działu 801, rozdziału 80111, § 6050, pkt 1a poz. 6 WPF. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  

w ramach Działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

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

Starosta poinformował, iż Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju  

wraz z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu podjął starania w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu pod roboczą nazwą „Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno 

– turystycznego w Raciborzu”. Przedsięwzięcie polegać będzie na utworzeniu parku 
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rekreacyjnego z tematyką historyczną. Projekt zakłada budowę grodu średniowiecznego  

z przeznaczeniem dla turystów. Planowana wartość projektu wyniesie ok. 1 500 000 zł.  

Zarządu Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na: 

1) złożenie wniosku o dofinansowanie przez Powiat Raciborski projektu pod roboczą nazwą: 

„Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno – turystycznego  

w Raciborzu” w ramach Działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty 

publiczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007 – 2013 w terminie do dnia 17 listopada 2011r.,  

2) wprowadzenie w/w inwestycji do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2012.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych na październik 2011r. 

 

Ad. 5  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się  

w teczce nr OR.II.0008.2011. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXVII/366/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie 

przekazania Województwu Śląskiemu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
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Sportowego im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19  

– uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0008.2011. 

 

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. ------------------ 

3. Józef Stukator  

4. ------------------ 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października  

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października 2011r. 

3. 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. 

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 zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

11. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. analizy raportu z badań 

przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

12. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów 

słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian 

zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien, wymiana drzwi”. 

13. Karta informacyjna Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2.2 



 9 

Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

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

do określenia realizacji Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie. 

15. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVII/366/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2009r.  

w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19 – uzupełnienie. 


