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OR.II.0022.1.43.2011 

PROTOKÓŁ  NR 48/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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. Przyjęcie Protokołu Nr 47/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. 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  

 

Na wstępie posiedzenia Starosta wręczył Panu Henrykowi Wacha – Podinspektorowi  

w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa Brązowy Medal za Zasługi 

dla Obronności Kraju przyznany przez Ministra Obrony Narodowej. Pogratulował w imieniu 

swoim i zebranych nagrodzonemu oraz Kierownikowi w/w Centrum.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 47/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok, która omawiana 

była na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2011r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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, postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  

oraz  jednocześnie o wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały przekazanego 

pismem nr OR.II.0022.3.10.2011 z dnia 16 listopada 2011r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 – 2022. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2022, postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r.  

oraz jednocześnie o wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały przekazanego 

pismem nr OR.II.0022.3.10.2011 z dnia 16 listopada 2011r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o sprostowanie omyłkowo wpisanego w piśmie nr OR.II. 0022.3.10.2011  

z dnia 16 listopada 2011r. tytułu w/w projektu uchwały. Prawidłowy tytuł projektu uchwały 

brzmi: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011  

– 2022.  
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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 4 do protokołu. 

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

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

Starosta poinformował, iż w wykazie nakładów związanych z przygotowaniem oraz realizacją 

zadania pn. „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej  

– powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” 

dopisano wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej na ściankach basenu brodzika  

w kwocie 10 701,00 zł. W związku z powyższym Powiat Raciborski udzieli Województwu 

Śląskiemu pomocy rzeczowej w postaci nakładów niezbędnych do realizacji w/w inwestycji  

o łącznej wartości 5 231 757,54 zł.  

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 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu, 

postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2011r. oraz jednocześnie  

o wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.10.2011 z dnia 16 listopada 2011r. 

 

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 6 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, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

 



 4 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. remontu 

budynku Przychodni „Studzienna” dzierżawionego od Powiatu Raciborskiego przez 

„Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dotyczącą remontu budynku Przychodni „Studzienna” dzierżawionego  

od Powiatu Raciborskiego przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu, 

podkreślając, że znany jest mu stan techniczny budynku Przychodni oraz fakt, że wymaga  

on remontu. Ponadto przypomniał, iż zapisy umowy zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu zakładają świadczenie usług 

zdrowotnych w Przychodni „Studzienna” do roku 2018. W związku z powyższym to władze 

Spółki powinny zdecydować czy świadczenie usług zdrowotnych będzie się odbywać  

w w/w Przychodni (po przeprowadzeniu remontu) czy też np. w wybudowanej nowej 

przychodni typu „kontenerowego”. W przypadku podjęcia decyzji co do remontu obiektu 

będzie on odbywał się pod nadzorem służb tut. Starostwa.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

zorganizował spotkanie z władzami „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu,  

a następnie przedstawił ich decyzję na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia 

zgody na umieszczanie na ścianie budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu klimatyzatorów, 

zasilających budynek przy ul. Ludwika 2 w Raciborzu, będący własnością AWA sp. z o. o.  

z siedzibą ul. Rudzka 107 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na umieszczanie na ścianie budynku  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu klimatyzatorów, zasilających budynek przy ul. Ludwika 2  

w Raciborzu, będący własnością AWA sp. z o. o. z siedzibą ul. Rudzka 107 w Raciborzu 

polecił Kierownikowi Referatu:  

1) wystąpić do mieszkańców budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu o opinię  

nt. umieszczenia w/w klimatyzatorów, a po jej uzyskaniu   

2) uzgodnić z Prezesem Zarządu w/w spółki wysokość opłat za wykorzystanie ściany 

budynku. 
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Po uzyskaniu informacji Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotuje kartę 

informacyjną na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

 

Starosta omówił: 

 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 21 listopada 2011r., 

które stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu 

Organizacyjno – Administracyjnego udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 22 listopada 2011r., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 listopada 

2011r., które stanowią załącznik nr 11 do protokołu. Zarząd polecił, aby Kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 2, a Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów na wniosek nr 3,  

4. opinię Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25 listopada 2011r., która stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu,  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 24 listopada 2011r., które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. Zarząd polecił, 

aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów udzielił odpowiedzi na wniosek nr 2,  

6. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami opinie Komisji: Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 listopada 

2011r., Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 23 listopada 2011r., 

Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25 listopada 2011r., Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z posiedzenia w dniu 24 listopada 2011r., Budżetu i Finansów z posiedzenia  

w dniu 28 listopada 2011r. dotyczące propozycji zbycia części nieruchomości gruntowej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 wraz z częścią budynku szpitalnego 2A  

na rzecz Raciborskiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Raciborzu celem podjęcia 

dalszych działań.  
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją o dokonanych zmianach w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem 

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

 

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

proponując ich wznowienie po zakończeniu sesji.  

 

II część 

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, 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 15 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 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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 17 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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2022.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

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. 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 29 listopada 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

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

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

Województwu Śląskiemu. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. remontu budynku Przychodni 

„Studzienna” dzierżawionego od Powiatu Raciborskiego przez „Centrum Zdrowia” 

Spółka z o. o. w Raciborzu. 

8. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

na umieszczanie na ścianie budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu klimatyzatorów, 

zasilających budynek przy ul. Ludwika 2 w Raciborzu, będący własnością AWA  

sp. z o. o. z siedzibą ul. Rudzka 107 w Raciborzu. 

9. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 21 listopada 2011r. 

10. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 22 listopada 2011r. 

11. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 listopada 

2011r. 

12. Opinia Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25 listopada 2011r.  

13. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24 listopada 

2011r. 

14. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2011r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 
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17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

 


