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OR.II.0022.1.44.2011 

PROTOKÓŁ  NR 49/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 grudnia 2011r. oraz w dniu 8 grudnia 2011r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załącznik od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 48/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

II część 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 6 grudnia 2011r. godz. 08.00 

 

Ad. 1 

 

Na wstępie Starosta Adam Hajduk wniósł uwagę do Protokołu Nr 48/2011 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2011r., która dotyczyła pkt 2 

rozstrzygnięcia karty informacyjnej Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia 

zgody na umieszczanie na ścianie budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu klimatyzatorów, 
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zasilających budynek przy ul. Ludwika 2 w Raciborzu, będący własnością AWA sp. z o. o.  

z siedzibą ul. Rudzka 107 w Raciborzu. 

Po uwzględnieniu powyższej uwagi, Protokół Nr 48/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 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 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 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 20 grudnia 2011r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2022. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2022 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2011r.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2012r. rozwiązaniu ulegnie 

porozumienie między Starostą Raciborskim a Prezydentem Miasta Racibórz w sprawie 

powierzenia prowadzenia spraw z zakresu geodezji i kartografii. W związku z tym całość 

zadań z tego zakresu, łącznie z przejętymi zadaniami z Miasta Racibórz realizowana będzie 
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przez Wydział Geodezji tut. Starostwa. Takie rozwiązanie spowoduje z dniem 1 stycznia 

2012r. prawie dwukrotne zwiększenie liczby spraw oraz znacząco zintensyfikuje obsługę 

klientów. Dla usprawnienia, właściwej koordynacji pracy na wszystkich stanowiskach  

w Wydziale Geodezji, optymalnego rozdysponowania zadań celowe jest utworzenie  

w strukturach Wydziału Referatu Katastru Nieruchomości i Mapy Numerycznej.  

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 Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2011r.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  

w nich dziecka. 

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

Wicestarosta przypomniał, iż mając na uwadze rolę rodzin zastępczych w funkcjonowaniu 

systemu opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr IX/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. 

podwyższyła wysokość kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka o stały 

dodatek wynoszący odpowiednio: 45,00 zł dla dziecka nie posiadającego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności i 90,00 zł dla dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Dodatek stały przyznany cytowaną uchwałą, jak i inne świadczenia 

należne rodzinom zastępczym, jest wypłacany z dochodów własnych Powiatu. Łącznie  

na dodatek stały dla rodzin zastępczych przeznaczono do tej pory 39 240,00 zł  

Ponieważ z dniem 1 stycznia 2012r., na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym przysługiwać będą wyższe kwoty 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, Wicestarosta zaproponował wycofać stały 

dodatek przyznany na podstawie w/w Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dla dzieci  

nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

Wicestarosta dodał, iż w/w projekt uchwały – jako projekt aktu prawa miejscowego – należy 

przekazać do konsultacji przez organizacje pozarządowe, a następnie opublikować  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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W tym miejscu Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom 

zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich 

dziecka, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zaopiniował negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka, 

2) nie podjął uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.  

 

Członkowie Zarządu podkreślili, i ż ustawodawca wraz z uchwaleniem ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie zabezpieczył 

jednostkom samorządu terytorialnego środków na jej realizację, zwiększone koszty pomocy 

rodzinom zastępczym Powiat będzie zmuszony również pokryć z dochodów własnych. Mając 

na uwadze powyższe Zarząd postanowił wycofać stały dodatek dla rodzin zastępczych 

przyznany Uchwałą Nr IX/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. zarówno dla dzieci  

posiadających jak i nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 
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Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.  

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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż określenie nowych stawek pobieranych przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wynika z dostosowania tych 

stawek do już obowiązujących w ościennych powiatach, co spowoduje wzrost uzyskiwanych 

dochodów, które mogą zostać przeznaczone na odtworzenie, remont pasa drogowego.  

Po zaakceptowaniu w/w projekt uchwały – jako projekt aktu prawa miejscowego – należy 

przekazać do konsultacji przez organizacje pozarządowe, a następnie opublikować  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

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 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Jednocześnie polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w momencie 

przekazywania w/w projektu uchwały pod obrady sesji, dołączył do wiadomości radnych 

Uchwałę Nr XVII/234/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

 

W dalszej części posiedzenia Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przypomniał, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 listopada b.r. polecił Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów wystąpić do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu w celu przygotowania zbiorczej informacji z lat 2009, 2010 i I półrocza 2011  

zawierającej dane o: 

− ilości wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,  

− uzyskanych z tego tytułu dochodach.  

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią w 2009r. wydano 98 decyzji zezwalających na zajęcie pasa 

drogowego, w 2010r. – 56, a w I półroczu 2011r. – 39. Dochody uzyskane z tytułu zajęcia 

pasa drogowego wynosiły odpowiednio: 88 607,88 zł, 79 725,05 zł i 86 907,12 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr PZD-5540/230/2011 z dnia 18 listopada 2011r. dot. ilości wydanych decyzji 

zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz uzyskanych z tego tytułu dochodach.  

 

Ad. 3 

 

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. 
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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. 

 

Starosta omówił 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.  

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia Samorządowi Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu 

systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Samorządowi 

Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego wobec 

osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Mam zawód 

– mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 



 8 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

tj. „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w roku 2012”. Przekazał, iż w projekcie konkursu kwotę wsparcia na rok 2012 

założono na poziomie roku 2011 i wynosi ona 52 074,00 zł. Propozycja powyższa 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 wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Wicestarosta wystąpił z propozycją, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, tj. „Prowadzenie w latach 2012 – 2014 domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu 

Powiatu Raciborskiego”. Zaznaczył, iż w projekcie konkursu kwotę wsparcia na rok 2012 

założono na poziomie roku 2011 i wynosi ona 52 074,00 zł. Natomiast kwoty wsparcia na rok 

2013 i 2014 określi aneks do umowy. 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, tj.: „Prowadzenie 

na terenie Powiatu Raciborskiego świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych w latach 2012 – 2014”. Zaznaczył, iż w projekcie konkursu kwotę 

dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej świetlicę zaplanowano w wysokości  

27 276,00 zł, analogicznie jak w roku 2011. Natomiast całkowity koszt funkcjonowania 

świetlicy przewiduje się, że będzie wynosić 49 246,00 zł. Na koszt ten oprócz dotacji  

dla organizacji pozarządowej składają się koszty dzierżawy pomieszczenia, ochrony, energii, 

internetu, abonamentu RTV.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej, postanawiając, że zaproponuje, aby prowadzeniem na terenie 

Powiatu Raciborskiego świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zajęło 

się Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

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 28 do protokołu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – d i w, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu – d, w 1 i w 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – d i w, Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – d i w, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – d i w, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu – d i w,  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach – d i w, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu – d i w, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – d i w, Powiatowego Zarządu Dróg  
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w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 7 grudnia 2011r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontrola wykonania uchwał podjętych 

przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu po III kwartałach 2011r.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 2011r., które stanowią załącznik nr 30 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Leonarda Malcharczyka,  

2. Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Leona Fiołki.  

 

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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w Młodzieżowym  Ośrodku Wychowawczym w Rudach.  

 

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

proponując ich wznowienie w dniu 8 grudnia 2011r.  

 

II część – 8 grudnia 2011r. godz. 08.00  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 

2012. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został skonsultowany  

z organizacjami pozarządowymi. Termin konsultacji minął 7 grudnia 2011r. Wspomniane 
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organizacje nie zgłosiły uwag do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu raciborskiego w 2012r. Jak dodał Wicestarosta rozkład ten został opracowany  

w uzgodnieniu z właścicielami aptek działających na terenie Powiatu. W przypadku gdyby 

Apteka „Opawska – Pod Różami” (apteka całodobowa) zawiesiła swoją działalność Zarząd 

samodzielnie przydzieli dyżury aptekom działającym na terenie 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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2011r.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listami 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 6 grudnia 2011r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 grudnia 2011r.  

3. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 6 – 8 grudnia 2011r.  

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 – 2022. 

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

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podwyższenia wysokości 

kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

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 przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka.  

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka.  

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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. 

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.   

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Samorządowi 

Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu systemowego  

pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Samorządowi 

Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu systemowego  

pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

25. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

29. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 0012.1.84.2011 z dnia 5 grudnia 2011r. 

30. Interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2011r. 

(pismo nr BR. 0003.13.2011 z dnia 1 grudnia 2011r.).  

31. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 


