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OR.II.0022.1.17.2014 

PROTOKÓŁ  NR 162/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 maja 2014 r.  

 

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 161/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 kwietnia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 13 maja br. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 161/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Na wstępie Skarbnik Powiatu zaproponowała zmianę kolejności opiniowanych projektów 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego ujętych w porządku posiedzenia tak, aby w pierwszej 

kolejności Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały dotyczącym zmiany 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski, a następnie z projektem 
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uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r., a później 

z projektem uchwały dotyczącym dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął jednogłośnie zmiany w porządku posiedzenia.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161376. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że w 2008 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę 

Nr XXI/209/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. Kredyt został 

zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w postępowaniu o zamówieniach 

publicznych. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu Nr 19/I/08  

z dnia 23 października 2008 r., zakładała udzielenie kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł  

na okres od dnia 23 października 2008 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zadłużenie z tytułu 

ww. kredytu wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 3.825.022,00 zł. Wydłużenie 

spłaty kredytu do roku 2024 spowoduje zmniejszenie w danym roku budżetowym i w latach 

kolejnych rozchodów (spłata rat) co przełoży się na uzyskanie korzystniejszych wskaźników 

zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat 

Raciborski wniósł autopoprawki polegające na:  

1) zmianie tytułu projektu uchwały na: „w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski”,  

2) zmianie brzmienia § 1 na: „§ 1. W uchwale Nr XXI/209/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat 

Raciborski § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Kredyt będzie podlegał spłacie w latach 

2009-2024 z dochodów własnych Powiatu". 

 

Po zmianie, 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 zaciągnięcia kredytu 

przez Powiat Raciborski  oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

 



 3

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161366. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł zmiany polegające na: 

1) zwiększeniu o kwotę 250,00 zł w Rozdziale 85311 planu dochodów z tytułu otrzymanej 

darowizny od osoby prawnej, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej,  

2) zwiększeniu o kwotę 250,00 zł w Rozdziale 85311 planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów 

Terapii Zajęciowej,  

3) zwiększeniu o kwotę 233 748,00 zł w Rozdziale 80195 planu wydatków powiatu,   

z przeznaczeniem na płace w oświacie,  

4) zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł w Rozdziale 60014 planu wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu 

dostawczego osobowo – skrzyniowego o d.m.c. nie przekraczającej 3,5 tony.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki 

do ww. projektu uchwały polegające na:  

1) dopisaniu w § 1 ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014r. z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014r. z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 

2) dopisaniu § 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 5.703.771 zł., 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych 5.664.790 zł, 

2) wolnych środków 38.981 zł.”.  
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Po zmianie, 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 budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161368. 

Skarbnik Powiatu poinformowała że, w związku z wydłużeniem spłaty kredytu  

na inwestycje oraz remonty dróg do roku 2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 

Raciborskiego zostaje zaplanowana na lata 2014 – 2024. Zmianie ulegają przede wszystkim 

kwoty dotyczące: wydatków na obsługę długu, rozchodów, kwoty długu. Ponadto od 2015 r. 

urealniono (zwiększono) wydatki bieżące o ok. 476 tys., a w latach 2019 – 2021 zmniejszono 

wydatki. Dodatkowo jeśli chodzi o 2014 r.: zwiększono dochody bieżące o 9.536 zł, w tym: 

9.288 zł to środki otrzymane od Prezesa Rady Ministrów przeznaczone na wypłatę 

stypendium dla uczniów i 250 zł to darowizny od osób prawnych i fizycznych. Z kolei 

wydatki bieżące zwiększa się o 243.286 zł, w tym: 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup 

samochodu dostawczego, 9.288 zł na wypłatę stypendium dla uczniów, 233.748 zł na płace  

w oświacie, 250 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto zwiększa się 

przychody o 30.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych, a zmniejsza się rozchody o 233.748 zł z tytułu spłaty 

otrzymanego kredytu. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd na wniosek Skarbnika Powiatu dokonał zmian  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. 

Po zmianie, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 20 maja 2014 r. 
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Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

160482. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161185. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. dokonania przy udziale kierowników komórek organizacyjnych analizy 

zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń dla budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161065. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że dokonała przy udziale kierowników komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa analizy zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń  

dla budżetu Powiatu Raciborskiego, która znajduje się w załączniku do przedmiotowej karty 

informacyjnej. Zwróciła przede wszystkim uwagę na dwa cele, których realizacja jest 

zagrożona ze względu na niewystarczające środki finansowe. Pierwszym celem jest 

zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego katastru nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (właściwość 
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Wydziału Geodezji). Zgodnie z przepisami prawa zadanie to powinno być zrealizowane  

do 31 grudnia 2016 r. ze środków własnych Powiatu Raciborskiego – szacunkowy koszt 

modernizacji to ok. 3 mln zł. W budżecie Powiatu Raciborskiego brak jest „wolnych 

środków”, które można by przeznaczyć na to zadanie, w związku z czym wskazane jest 

monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że drugim celem zagrożonym ze względu  

na niewystarczające środki finansowe jest realizacja dochodów w zakresie gospodarki 

nieruchomościami. Chodzi przede wszystkim o to, że nie można aktualizować opłat  

za użytkowanie wieczyste, ponieważ brakuje aktualnych wycen nieruchomości,  

co związane jest z bardzo niską dotacją z budżetu państwa na wyceny. Skutkuje to niższym 

pozyskiwaniem dochodów Skarbu Państwa, gdzie 25 % to dochód powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. dokonania przy udziale kierowników komórek organizacyjnych analizy 

zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń dla budżetu Powiatu Raciborskiego oraz mając 

na względzie wykazane przez Geodetę Powiatowego wysokie ryzyko dot. realizacji 

ustawowego obowiązku powiatu jakim jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków postanowił, że do omówienia powyższej sprawy powróci na kolejnym 

posiedzeniu z udziałem Geodety Powiatowego oraz Inspektora ds. kontroli zarządczej.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. określenia,  

które zadania realizowane przez tut. Starostwo są zadaniami własnymi, a które zleconymi  

z zakresu administracji rządowej (w przypadku zadań zleconych określenie wielkości 

środków przekazywanych na ten cel z budżetu państwa). 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161026. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że kierownicy komórek organizacyjnych (SG, SK, OR, SE, 

SN, SA) określili zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez  

tut. Starostwo. Na podstawie danych przekazanych przez kierowników komórek 

organizacyjnych Wydział Finansowy przeliczył wysokość środków przekazywanych  

na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.  

Z powyższych danych wynika, środki przekazywane z budżetu państwa na pokrycie zadań 

zleconych realizowanych przez Powiat Raciborski są niewystarczające. W budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok zaplanowana jest kwota z budżetu państwa w wysokości  

296.222 zł. Planowane wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 1.802.077,40 zł.  



 7

W związku z powyższym, aby zrealizować zadania z zakresu administracji rządowej Powiat 

Raciborski musi z własnych środków dołożyć kwotę 1.505.855,40 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. określenia, które zadania realizowane przez tut. Starostwo są zadaniami 

własnymi, a które zleconymi z zakresu administracji rządowej (w przypadku zadań zleconych 

określenie wielkości środków przekazywanych na ten cel z budżetu państwa) polecił 

Audytorowi Wewnętrznemu oraz Inspektorowi ds. kontroli zarządczej sprawdzić  

czy kierownicy komórek organizacyjnych (SG, SK, OR, SE, SN, SA) właściwie określili 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tut. Starostwo.  

Po sprawdzeniu Zarząd powróci do omówienia ww. sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”  

z Krzyżanowic na realizację zadania publicznego pt. „Wyzwania stawiane przez zranione 

dziecko rodzicom zastępczym” i udzielania w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji ww. zadania publicznego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161166. 

Wicestarosta przekazał, że Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”  

w Krzyżanowicach, działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło ofertę na realizację zadania 

publicznego pt. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzicom zastępczym”.  

Głównym celem projektu jest znalezienie rozwiązań różnych problemów wychowawczych 

dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej poprzez organizację szkolenia 

warsztatowego dla rodziców zastępczych pn. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko 

rodzicom zastępczym”. Dodatkowym efektem zadania będzie integracja rodzin, która pozwoli 

na wymianę doświadczeń, a w przyszłości zaprocentuje wzajemną pomocą i współpracą                       

na rzecz dobra dzieci oraz integracja dzieci powierzonych opiece i dzieci biologicznych 

rodziców zastępczych.  

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 12 rodzin zastępczych z terenu powiatu 

raciborskiego będących członkami Stowarzyszenia, w tym 6 rodzinnych domów dziecka. 

Łącznie projektem zostanie objętych 24 osoby dorosłe i 63 dzieci. Zadanie realizowane 

będzie w okresie od 1 czerwca do 10 lipca 2014 r.  
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Stowarzyszenie na realizację zadania uzyskało dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 

10 000,00 zł oraz zamierza przeznaczyć środki własne w wysokości 890,00 zł. Zgodnie  

ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania Powiatu 

Raciborskiego to 6 964,92 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17 854,92 zł.  

Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie umożliwiają wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków tj. wysokość 

dofinansowania realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000,00 zł i zadanie 

wykonywane będzie w okresie krótszym niż 90 dni. W takim przypadku organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca jego wykonanie. 

Jednocześnie zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę zamieszcza się w BIP, w siedzibie organu 

jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej  

na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawierana jest 

umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, do której załącznik stanowi 

złożona oferta. Wicestarosta przekazał, że jeżeli Zarząd Powiatu uzna celowość realizacji 

oferty, koniecznym będzie przesunięcie środków finansowych w budżecie Referatu w kwocie 

4 000,00 zł z rozdz. 85149, § 4300 do rozdz. 85395, § 2820. 

Konkludując Wicestarosta zarekomendował przyjęcie oferty Stowarzyszenia „Przyjazny 

Dom” do realizacji, przeprowadzenie procedury zgodnie z art. 19 a ww. ustawy i w efekcie 

zawarcie umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego oraz wyrażenie zgody  

na dokonanie przesunięcia środków finansowych w budżecie Referatu Spraw Społecznych.  

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby Zarząd nie przyjął do realizacji nowego zadania 

publicznego pt. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzicom zastępczym”  

ze względu na konieczność ograniczenia wydatków bieżących.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic na realizację zadania publicznego pt. „Wyzwania stawiane 

przez zranione dziecko rodzicom zastępczym” i udzielania w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego: 

1) przyjął ofertę Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic  

na realizację zadania publicznego pt. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko 

rodzicom zastępczym” i zaakceptował propozycję udzielania w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego.  
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W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych ww. ofertę 

zamieścić w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu 

ewentualnych uwag należy przygotować umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego,  

2) wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych w budżecie Referatu w kwocie 

4 000,00 zł z rozdz. 85149, § 4300 do rozdz. 85395, § 2820. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., bilansu na dzień 31.03.2014 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

31.03.2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

160685. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., 

bilansu na dzień 31.03.2014 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych  

dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 31.03.2014 r. powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń, w obecności Dyrektora Szpitala.  

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 kwietnia 2014 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 161484. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje  

od nr 1 do nr 12 radnego Leonarda Malcharczyka złożone na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2014 r.,  

2) Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR:  

a) udzielić odpowiedzi na interpelację nr 13 radnego Leonarda Malcharczyka złożoną  

na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2014 r.,  
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b) przygotować kartę informacyjną dotyczącą interpelacji złożonej przez radnego 

Norberta Mikę na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2014 r.,  

a po jej zaakceptowaniu udzielić odpowiedź na ww. interpelację.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2013 rok, wyrażoną w Uchwale Nr 4100/V/76/2014  

z dnia 25 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach. 

 

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

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS/3120/20/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., na wniosek 

Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu 

– projektu pn. Moja Szansa na Sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w kwocie 20.000,00 zł. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. przyjęcia Planu remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych powiatu 

raciborskiego w latach 2014-2020 i dalszych.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161717. 

Starosta przypomniał, że na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2010 r. został 

przyjęty Program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2010-2014 na drogach 

powiatowych. Program ten stanowił o kierunku działania Powiatu Raciborskiego w celu 

przygotowania inwestycji na drogach powiatowych oraz pozyskania ich dofinansowania.  

W miarę posiadanych możliwości finansowych Program ten częściowo został zrealizowany,  

z kolei stan techniczny dróg powiatowych jest zróżnicowany i niezbędnym staje się 

wskazanie nowych kierunków realizacji remontów i inwestycji na tych drogach w latach 

2014-2020 i dalszych. W związku z powyższym został wypracowany przez Komisję 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt Planu remontów i inwestycji drogowych na drogach 

powiatowych powiatu raciborskiego w latach 2014-2020 i dalszych, przy udziale 
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Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Referatu Inwestycji i Remontów  

tut. Starostwa.   

Projekt Planu został przedstawiony przedstawicielom Gmin Powiatu Raciborskiego i o jego 

rozszerzenie wniósł pismem nr GP-D7210.2.05.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Wójt Gminy 

Krzyżanowice, który zwrócił się z prośbą o ujęcie w ww. opracowaniu dodatkowo drogi  

DP 3532S Chałupki – Rudyszwałd oraz DP 3517S Tworków – dojazd do PKP oraz pismem  

nr DM.7234.4.11.2014 z dnia 4 marca 2014 r. Prezydent Miasta Raciborza, który zwrócił się 

z prośbą o uwzględnienie remontu DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej od ul. Brzeskiej do granicy 

miasta.  

W związku z powyższym Plan ten został uzupełniony i częściowo zaktualizowany a następnie 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję 

Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

Ww. Plan znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 161719. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach 

powiatowych powiatu raciborskiego w latach 2014-2020 i dalszych oraz postanowił o jego 

przekazaniu w celach informacyjnych na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 maja 

2014 r. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06 maja 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06 maja 2014 r. 


