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OR.II.0022.1.2.2012 

PROTOKÓŁ  NR 54/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 stycznia 2012r. 

 

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 53/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 10 – 11 stycznia 2012r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 53/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 10 – 11 stycznia 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Raciborski w 2011r. oraz postanowił o jego przedłożeniu Radzie Powiatu 

Raciborskiego na sesję, która odbędzie się w lutym b.r. oraz regionalnej izbie obrachunkowej, 

dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczyciela 

emeryta. Dyrektor Ośrodka poinformowała o zatrudnieniu od dnia 10 stycznia 2012r. 

nauczyciela emeryta Pana Jerzego Kleczkę na zastępstwo za Pana Marcelego Reszkę  

– nauczyciela muzyki, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ze względu 

na specyfikę pracy w Ośrodku Pani Dyrektor nie może przyjąć pracownika  

bez doświadczenia i pełnych kwalifikacji, a Pan Kleczka, który jest emerytem Placówki,  

w pełni potwierdził swoje predyspozycje do pracy z trudną młodzieżą. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczyciela emeryta.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił sprawozdanie z realizacji 

Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 
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Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy  

niż 3 lata. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały 

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy  

niż 3 lata oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił sprawozdanie z realizacji 

Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 

określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały 

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na umieszczenie 

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

AWA sp. z o.o. z siedzibą ul. Rudzka 107 w Raciborzu, na ścianie budynku  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. Przypomniał, że firma AWA sp. z o.o. - właściciel 

nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2212/160 (k.m.4), 

zlokalizowanej przy ul. Ludwika 2 w Raciborzu, zwrócił się wyrażenie zgody  

na umieszczenie na ścianie budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu klimatyzatorów.  

Pismem z dnia 5 grudnia 2011r. zwrócono się do mieszkańców przedmiotowego budynku               

o opinię nt. umieszczenia w/w klimatyzatorów. Wobec braku zastrzeżeń ze strony 

mieszkańców, pismem z dnia 28 grudnia 2011r. zwrócono się do Prezesa Zarządu w/w spółki 

w celu uzgodnienia wysokości opłat za wykorzystanie ściany budynku. 

Pismem z dnia 2 stycznia 2012r. (doręczonym w dniu 9 stycznia 2012r.) Prezes Zarządu 

AWA sp. z o.o. poinformował o rezygnacji z woli umieszczenia klimatyzatorów na ścianie 

budynku stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości informację o wycofaniu wniosku 

Prezesa Zarządu AWA sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu ul. Rudzka 107 dot. wyrażenia 

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

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zlecenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie wykonywania regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym. 

Starosta poinformował, że przed podjęciem decyzji w sprawie wydawania nowego  

lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km,  

w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich 

kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinna zostać  

przeprowadzona analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.  

Analiza sytuacji rynkowej powinna uwzględniać: 

1) istniejącą komunikację, w tym rodzaj pojazdów, godziny ich odjazdów lub częstotliwość 

kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych; 

2) dotychczasowe wywiązywanie się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji 

przewozów i stosowanych taryf; 

3) przewidywane zmiany w natężeniu przewozu podróżnych; 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa. 

 

Przewidywany koszt wykonania analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób  

dla linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat raciborski będzie wynosił: 

1) za opracowanie analizy poprzedzającej decyzję w sprawie wydania nowego zezwolenia – 

wynagrodzenie wynosić będzie 2,85 zł za każde 1000 km planowanego rocznego 

przebiegu wnioskowanej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 81,30 zł za daną linię, 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), 

2) za opracowanie analizy poprzedzającej decyzję w sprawie zmiany istniejącego zezwolenia 

– wynagrodzenie wynosić będzie 1,20 zł za każde 1000 km planowanego rocznego 

przebiegu wnioskowanej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 81,30 zł za daną linię, 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). 
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Przewidywany koszty w 2012r. wynosić będą 9 000,00 zł, a w latach 2013 – 2016  

– 16 000,00 zł. Jak dodał Starosta na podstawie art. 22a ust. 7 ustawy o transporcie drogowym 

można realizować powyższe zadanie poprzez wyspecjalizowane podmioty.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby zlecić podmiotowi 

zewnętrznemu wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób 

w krajowym transporcie drogowym.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2012r. 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonych w Referacie. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w IV kwartale 2011r.  

 

Starosta powrócił do omawianej na poprzednim posiedzeniu informacji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej według stanu na ostatni 

dzień IV kwartału 2011r. Zgodnie z poleceniem Zarządu została ona uzupełniona o dane  

nt. ilości dzieci, które znajdowały się w wydzielonych mieszkaniach.  

Informacja w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej według stanu na ostatni dzień  

IV kwartału 2011r. oraz jej uzupełnieniu o dane nt. ilości dzieci, które znajdowały się  

w mieszkaniu rodzinkowym w Raciborzu, polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

zanalizowanie przedstawionych danych pod kątem zabezpieczenia odpowiednich warunków 
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socjalno – bytowych dzieci z terenu powiatu raciborskiego przebywających  

w w/w placówkach. Kartę informacyjną w przedmiotowej sprawie należy przedłożyć  

na posiedzenie w dniu 24 styczniu b.r., a kolejne po zakończeniu każdego kwartału.  

 

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przekazał, iż powołana Komisja dokonała 

oceny formalnej oraz merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „Tęcza” i proponuje powierzyć realizację zadania w/w Stowarzyszeniu.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „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” Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka 

„Tęcza”. 

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych  

w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poinformował, że Komisja po dokonaniu oceny 

formalnej i merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie PERSONA  

na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego proponuje powierzyć realizację 

wspomnianego zadania temu Stowarzyszeniu.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego 

całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w roku 2012” Stowarzyszeniu PERSONA  

na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Kierownika Biura Rady o terminach posiedzeń 

Komisji Stałych zaplanowanych na styczeń 2012r., która stanowi załącznik nr 16  

do protokołu.  
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Starosta przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 16 stycznia 2012r., która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na realizację przez Szkołę programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci projekt 

„Praktyka młodego elektryka w Mainz”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM-3014.3.12 z dnia 12 stycznia b.r. wyraził zgodę  

na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu programu „Uczenie się przez całe życie” 

Leonardo da Vinci projekt „Praktyka młodego elektryka w Mainz” w kwocie 19.000,00 zł.  

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2012r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

– Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci  

w Warszawie na subkonto w/w projektu, środki te powinny niezwłocznie przekazane  

na konto Powiatu Raciborskiego. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje  

w/w Dyrektora.  

 

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 17 stycznia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 stycznia 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

5. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2011r. 

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczyciela 

emeryta. 

7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

na umieszczenie klimatyzatorów, zasilających budynek przy ul. Ludwika 2 w Raciborzu, 

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

budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

10. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zlecenia analizy sytuacji 

rynkowej w zakresie wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

12. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji o wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie. 

13. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr RD.0717-14/2012 z dnia 13 stycznia 2012r.  
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14. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 16 stycznia 2012r.  

15. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych  

w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 16 stycznia 2012r.  

16. Pismo Kierownika Biura Rady nr BR. 012.1.7.2012 z dnia 12 stycznia 2012r.  

17. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2012r. 

 


