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OR.II.0022.1.41.2011 

PROTOKÓŁ  NR 46/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 14-15 listopada 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. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

II część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 listopada 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych z budżetu 2007 – 2013 w Powiecie 

Raciborskim. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 14 listopad 2011r. godz. 13.30  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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



 2 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

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

 

W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

II część – 15 listopad 2011r. godz. 12.00 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 listopada 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad.2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  
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Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego        

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.  

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011-2022 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada  2011r. informacji 

dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

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 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu oraz 

postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy 

Kombatantów 5. 



 4 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5 wniósł uwagi polegające na wpisaniu w:  

 - § 1 uchwały powierzchni działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży, 

- uzasadnieniu do uchwały informacji, iż część nieruchomości obciążona jest umową 

dzierżawy na rzecz „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. 

 

Po zmianie, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2011r. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu 

przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się 

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 29 listopada 2011r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 

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 wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2011r. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r. Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego 

po konsultacji z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu postanowił, iż zaproponuje 

Radzie, aby badanie sprawozdania za rok 2011 wykonała Krystyna Adamska – Biegły 

Rewident Racibórz ul. Katowicka 21/18. 

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

  

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił informację o wykorzystaniu środków unijnych z budżetu 2007-2013       

w Powiecie Raciborskim, przygotowaną przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację o wykorzystaniu środków 

unijnych z budżetu 2007-2013 w Powiecie Raciborskim oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 29 listopada 2011r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik omówiła 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 18 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 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 5 

 

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 22 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 Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu wzmocnić bieżące 

monitorowanie przesunięć w planach finansowych w paragrafach płacowych w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu          

i w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 30.09.2011r., bilansu na dzień 30.09.2011r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 
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września 2011 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2011r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2011r. do 30.09.2011r., bilansem na dzień 30.09.2011r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2011r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 30.09.2011r.  

oraz postanowił o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala. 

 

Starosta przedstawił 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 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych do kwoty 9 915,52 zł 

(brutto) 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. Płatne z działu 801, rozdziału 80111, § 6050, poz. 1.a) pkt 6 

WPF po przesunięciu środków z § 6059 do 6050. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli procedur 

przetargowych przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 25 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. ------------------ 

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 14-15 listopada 

2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 14-15 listopada 2011r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022 oraz informacja dodatkowa. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie na 2012 rok. 

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

Województwu Śląskiemu.  

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5. 

12. Poprawiona wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy 

Kombatantów 5. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4 oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.   

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2011.  
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15. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych z budżetu 2007 – 2013 w Powiecie 

Raciborskim.   

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2011r. do 30.09.2011r., bilansu na dzień 30.09.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2011r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2011r. 

24. 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”. 

25. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.76.2011 z dnia 9 listopada 2011r.  

 

 


