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OR.II.0022.1.3.2012 

PROTOKÓŁ  NR 55/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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: 

I część 

1. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nt. zapisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 54/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 stycznia 2012r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury i budownictwa w tym planowane 

zmiany ustawy-Prawo Budowlane. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. 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  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda i poinformował, że wizyta związana jest przede wszystkim 
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z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wprowadzającej bardzo duże zmiany w systemie wsparcia rodzin biologicznych, 

opieki nad dzieckiem, funkcjonowania opieki zastępczej oraz nakładającej na powiaty nowe 

zadania, zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne. Mając na uwadze zapisy wspomnianej 

ustawy Dyrektor PCPR w Raciborzu będzie uczestniczył w razie potrzeby w posiedzeniach 

Zarządu.  

Dyrektor Hildebrand poinformował, iż podobnie jak w 2011r. PCPR będzie realizował 

dotychczasowe zadania, przy ich zwiększonym koszcie realizacji, a dotyczące: 

1) przekazywania rodzinom zastępczym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka, od 1 stycznia 2012r. zgodnie z art. 80 i 81 ustawy są to 

kwoty nie niższe niż: 

a) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

b) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej lub rodzinnym domu dziecka; 

c) 200 zł miesięcznie – dodatek na dziecko niepełnosprawne,  

2) pokrywania kosztów niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka, 

3) wypłacania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zgodnie z art. 85 ustawy                        

w kwotach nie niższych niż: 

a) 2 000,00 zł – dla zawodowej rodziny zastępczej, 

b) 2 600,00 zł – dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

Poza tym ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nakłada na powiat również nowe obligatoryjne zadania m.in. takie jakie:  

1) przekazywanie zawodowym rodzinom zastępczym środków finansowych na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym jeżeli  

w rodzinie umieszczono więcej niż 3 dzieci (art. 83 ustawy), 

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                              

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu 

warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                          

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 
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Dodatkowo w ustawie zapisano postanowienia regulujące funkcjonowanie rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do najważniejszych z punktu widzenia powiatu należą 

zapisy art. 53 – ograniczające do 3 liczbę dzieci, które mogą przebywać łącznie  

w nowoutworzonej rodzinie zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie 

zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym 

czasie większej liczby dzieci.  

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nt. liczby dzieci w rodzinach zastępczych i rodzin 

zastępczych, przekazanej na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 stycznia b.r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor przygotował informację  

nt. obligatoryjnych świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i kosztów z tym 

związanych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, porównując je do świadczeń i ich kosztów w rodzinnych domach dziecka. 

Kartę informacyjną w w/w sprawie Referat Spraw Społecznych złoży na jedno z kolejnych 

posiedzeń.  

 

W dalszej kolejności Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu w sprawie zaakceptowania wytycznych, które będą stosowane  

przy wyrażaniu zgody na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej przez osobę otrzymującą wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD.0717-17/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie 

zaakceptowania wytycznych, które będą stosowane przy wyrażaniu zgody na kontynuowanie 

lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę otrzymującą 

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Zdaniem zebranych 

podstawową regułą wyrażania zgody powinno być to, czy kontynuowanie lub podjęcie 

dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie wpłynie na pogorszenie opieki  

nad dziećmi znajdującymi się w rodzinie zastępczej zawodowej. Ponadto Zarząd dostrzega 

konieczność informowania go o wnioskach rodzin w tego typu sprawach i ich analizowania  

z udziałem Dyrektora oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych.   
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 54/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 stycznia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 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 2012 – 2022 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 stycznia 2012r.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił materiał pt. „Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury  

i budownictwa w tym planowane zmiany ustawy-Prawo Budowlane”, który stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie 

zaopiniował materiał pt. „Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury  

i budownictwa w tym planowane zmiany ustawy – Prawo Budowlane” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r.  

 

Ad. 5 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody rzeczowej dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Starosta zaproponował, aby przyznać drużynie Raciborskiego Towarzystwa Piłkarskiego 

„Unia” Racibórz nagrodę rzeczową w postaci sprzętu sportowego o wartości 3 000,00 zł  

za osiągnięte wyniki sportowe w piłce nożnej kobiet. 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 przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z zapisami umowy w sprawie wykonywania zadania 

publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej  

w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego  

oraz umowy dzierżawy Zarząd „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu złożył  

do zatwierdzenia plan remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta podkreślił, że dnia 26 lutego 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać  

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

przesuwające na dzień 31.12.2016r. obowiązek dostosowania pomieszczeń zakładu opieki 

zdrowotnej do standardów określonych rozporządzeniem. W związku z powyższym 

przedstawiony przez „Centrum Zdrowia” plan remontów uwzględnia wykonanie prac 

remontowych w dwóch obiektach: 

1) Przychodni „Studzienna” – rozpoczęcie kapitalnego remontu obiektu; 

2) Przychodni „Śródmieście” – remont pomieszczeń byłego Zakładu Przyrodoleczniczego  

z przystosowaniem na gabinety lekarskie, pokój zabiegowy oraz WC dla pacjentów. 

 

Wykonanie remontu pomieszczeń byłego Zakładu Przyrodoleczniczego z przystosowaniem                

na gabinety lekarskie, pokój zabiegowy oraz WC dla pacjentów Centrum zaproponowało                   

w związku otrzymaniem informacji, iż RAFAKO S.A. pomieszczenia swojej przychodni 

zakładowej, prowadzonej przez „Centrum Zdrowia”, zamierza przeznaczyć na pomieszczenia 



 6 

administracyjne zakładu. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu „Centrum Zdrowia”  

w czasie remontu Przychodni „Studzienna” nie przewiduje się przeniesienia wykonywanych 

świadczeń zdrowotnych do innej przychodni, mogą natomiast ulec zmianie godziny przyjęć 

pacjentów.  

Łącznie na przeprowadzone w 2012 roku prace „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.                         

w Raciborzu powinna wydać 240 412,96 zł, w tym: 

− zwolnienia z opłat za czynsz dla Powiatu  – 228 122,76 zł, 

− środki uzyskane z podnajmu pomieszczeń  –   12 290,20 zł, 

                                                                 Razem:  240 412,96 zł. 

 

Różnica pomiędzy wartością zaplanowanych robót a środkami, które Centrum powinno 

przeznaczyć na remonty w 2012 roku wynosi 41 187,04 zł i jest o 11 466,16 zł wyższa                   

od niedoboru jaki Centrum posiadało po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu robót 

wykonanych w 2011 r., a który wynosił 29 720,88 zł. 

Starosta przypomniał, że pod koniec 2011r. Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dotyczącą remontu budynku Przychodni „Studzienna”.  

W związku z tym, że 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 władze Spółki powinny były zdecydować  

czy świadczenie usług zdrowotnych będzie się odbywać w w/w Przychodni  

(po przeprowadzeniu remontu) czy też np. w wybudowanej nowej przychodni typu 

„kontenerowego”. Ponadto Zarząd polecił, aby w powyższej sprawie zostało zorganizowane 

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

Wicestarosta dodał, że władze w/w Spółki zaproponowały remont budynku Przychodni 

„Studzienna” tak, aby do 2016r. odpowiadał on wymaganiom, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie zatwierdził planu remontów, które mają być 

przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego, polecając Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych rozpoznanie tematu związanego z możliwością świadczenia usług zdrowotnych, 

realizowanych dotychczas  w Przychodni „Studzienna” w wybudowanej nowej przychodni 

typu „kontenerowego”. Szczegółowe informacje w w/w sprawie należy przekazać  

na posiedzenie Zarządu w dniu 7 lutego b.r. 
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Ponadto Zarząd postanowił, aby w przypadku ogłaszania kolejnych przetargów  

na wykonywanie prac remontowych w obiektach dzierżawionych przez w/w Spółkę  

od Powiatu Raciborskiego w składzie komisji przetargowych uczestniczył pracownik  

tut. Starostwa – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych. O powyższym Referat Spraw 

Społecznych poinformuje Prezesa Zarządu Spółki, który przy powoływaniu komisji powinien  

to uwzględnić i zawiadamiać Starostę.  

 

Ad. 6 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. informacji 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o liczbie dzieci w placówkach opiekuńczo  

– wychowawczych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie o liczbie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, postanawiając,  

że odwiedzi placówki w Kuźni Raciborskiej oraz Pogrzebieniu po posiedzeniu  

w dniu 31 stycznia b.r. Jednocześnie Zarząd postanowił nadal monitorować sytuację dzieci  

z terenu Powiatu Raciborskiego w w/w placówkach mając na względzie m.in. datę przybycia 

do placówek i ich opuszczenia. Karty informacyjne w przedmiotowej sprawie Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych będzie składać w terminach kwartalnych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

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

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmiany 

dysponenta w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w paragrafie 4130 – Składki 

zdrowotne. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

zwróciła się z prośbą o zwiększenie w rozdziale 85156, w paragrafie 4130 planu wydatków  
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na 2012 rok o kwotę 327,60 zł. Prośbę swoją uzasadniła koniecznością opłacenia składki  

na ubezpieczenie zdrowotne za uczennicę klasy IV Technikum Żywienia, która nie podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i na obecną chwilę nie posiada 

żadnych praw do opieki medycznej. Matka uczennicy zmarła i córka nie otrzymuje po matce 

renty, natomiast ojciec dnia 5 grudnia 2011r. utracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego  

dla siebie i członków  rodziny.                  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę dysponenta w rozdziale 85156  

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego, w paragrafie 4130 – Składki zdrowotne, polegającą  

na zmniejszeniu planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

o kwotę 328 zł i zwiększeniu o tą samą kwotę planu finansowego Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

Skarbnik Powiatu przedstawiła informacje nt. sprawozdań przedkładanych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego. Poinformowała, że sprawozdanie korygował Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (nie ujęto odsetek za IV kwartał 2011r.). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Jednocześnie polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, aby dokładał większej staranności  

w przygotowywanie oraz sporządzanie sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora oraz Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmiany w planie imprez kulturalnych na 2012r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegające na: 
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1) dopisaniu imprezy pn. „Koncert Noworoczny Polsko – Niemieckiej Orkiestry 

Symfonicznej”, kwota dofinansowania – 500 zł, termin realizacji – 29 styczeń 2012r.,  

2) dopisaniu imprezy pn. „Festiwal Chórów Pogranicza 2012”, kwota dofinansowana  

– 500 zł, termin realizacji – 13 maj 2012r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu – wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu 

kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres 

baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie renowacji elementów 

architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie 

elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu  

w rejonie baszty” do kwoty 46 107,16 zł brutto. Płatne z działu 921, rozdziału 92120,  

§ 6050 (poz. WPF 1 a, pkt 14).  

 

Starosta omówił: 

1. opinię z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 17 stycznia 2012r., która stanowi załącznik nr 15 do protokołu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 stycznia 

2012r., które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi  

na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa,   

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 19 stycznia 

2012r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi  

na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych, a na wniosek nr 2 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 stycznia 2012r., które 

stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 
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udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych, a na wniosek nr 2 Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów.  

 

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 2012 rok. 

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 budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022.   

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 dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022.   

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

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 24 stycznia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2012r.  

3. Kserokopia pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr RD. 0717-17/2012 z dnia 18 stycznia 2012r.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

5. Kserokopia materiału pt. „Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury  

i budownictwa w tym planowane zmiany ustawy-Prawo Budowlane”. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

rzeczowej dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, 

które mają być przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. informacji Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie o liczbie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

11. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. zmiany dysponenta w rozdziale 85156  

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w paragrafie 4130 – Składki zdrowotne. 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w planie 

imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie  

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu – wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu 

kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B  

oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 
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15. Opinia z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 17 stycznia 2012r. 

16. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 stycznia 

2012r. 

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 19 stycznia 

2012r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 stycznia 2012r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2022.   

 

 


