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OR.II.0022.1.6.2012 

PROTOKÓŁ  NR 58/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lutego 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. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Śląskiego w zakresie oceny 

prawidłowości wydawanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu orzeczeń 

administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 56/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2012r. oraz Protokołu Nr 57/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 lutego 2012r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, informując, że wizyta związana jest z otrzymanym wystąpieniem 

pokontrolnym Wojewody Śląskiego w zakresie oceny prawidłowości wydawanych  
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w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu orzeczeń administracyjnych i przestrzegania 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów 

wykonawczych do w/w ustawy. Poinformował, że w toku kontroli problemowej 

przeprowadzonej w dniach 3 – 7 października 2011r. w w/w Urzędzie stwierdzono istotne 

uchybienia i nieprawidłowości.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Edmund Stefaniak oraz Zastępca 

Dyrektora Krystyna Krupa udzieli szczegółowych wyjaśnień dotyczących otrzymanego 

wyjaśnienia pokontrolnego, które to zostały zawarte w piśmie nr OA-0717.I-8/MT/12  

z dnia 10 lutego b.r. skierowanym do tut. Starostwa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora i Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zawartymi w piśmie nr OA-0717.I-8/MT/12  

z dnia 10 lutego b.r. dot. wystąpienia pokontrolnego Wojewody Śląskiego w zakresie oceny 

prawidłowości wydawanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu orzeczeń 

administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy. Polecił, aby wyjaśnienia  

te zostały uzupełnione o informacje nt. przeprowadzonych szkoleń pracowników Urzędu  

z zakresu stosowania kpa. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora, aby nowozatrudniani 

pracownicy byli szkoleni z powyższego zakresu. Stosowną odpowiedź do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach przygotuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

Dokumenty dotyczące przedmiotowej kontroli znajdują się w aktach sprawy prowadzonej 

przez Referat Spraw Społecznych pod numerem ZS. 7273.1.1.2012.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 56/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2012r. 

oraz Protokół Nr 57/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 lutego 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, zwracając uwagę  

na konieczność doprecyzowania zapisów uzasadnienia. 
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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 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30906. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Skarbnik Powiatu, również w tym przypadku, zgłosiła konieczność uzupełnienia zapisów 

uzasadnienia.  

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 Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 lutego 2012r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30908. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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 zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r., polecając 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych „wytłuszczenie zmian” w tekście statutu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

29375. 

 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

29388. 

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 określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 lutego 2012r., pod warunkiem skierowania również na lutową sesję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały podjętej  

w 2008r. dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania 

majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum 

Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego 

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 

polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skonsultowanie wątpliwości  

co do obowiązującego aktualnie trybu zakładania szkół publicznych z nadzorem prawnym 

Wojewody Śląskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30981. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Elbe-Elster w Republice Federalnej Niemiec. 
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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 wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy między 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Elbe-Elster w Republice Federalnej Niemiec  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30455. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  wysokości  

i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. Poinformował,  

że dniu 3 lutego 2012r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylił Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 września 2011r. i zaskarżone 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2011r. Nr NP/II/0911/194/11 

stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr VI/63/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego, tj. ustalenia wysokości miesięcznej 

diety dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. W ocenie Sądu radny 

pracuje w Zarządzie Powiatu Raciborskiego jako radny i z uwagi na pełnioną funkcję rada 

może uchwalić jego dietę w wyższej wysokości niż pozostałych radnych. 

Starosta zgłosił również poprawkę do brzmienia § 3 polegającą na zmianie brzmienia ust.3. 

Po zmianie otrzymuje on brzmienie: „Obecność radnego na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego, posiedzeniu komisji stałej lub posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 

ustala się na podstawie podpisu radnego na liście obecności. Kopie list obecności z posiedzeń 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w danym miesiącu, przekazywane są do Biura Rady  

w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31034. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie uchylenie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej 

rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  

w nich dziecka polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować kartę 

informacyjną w sprawie możliwości prawnych i kosztów z tym związanych w przypadku 

podjęcia decyzji o zrekompensowaniu przysługującego dotychczas dodatku dla rodzin 

zastępczych. Termin – 21 lutego b.r. Ponadto Zarząd ustalił, że w kolejnym posiedzeniu 

udział wezmą Dyrektor PCPR w Raciborzu oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30710. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30721. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30309. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 24 stycznia b.r., 30 stycznia b.r., 3 lutego b.r. i 7 lutego b.r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkowym kościele p.w. św. Jerzego w Sławikowie. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30178. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. udzielenia dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele 

p.w. św. Jerzego w Sławikowie, polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu:  

1) poinformować Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Jerzego w Sławikowie, że wniosek 

będzie rozpatrzony po upływie I kwartału b.r.,  

2) przeanalizować zapisy Uchwały Nr XLII/407/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, wprowadzając m.in. zapis mówiący o terminie 

składania wniosków o udzielenie dotacji do końca I kwartału. Stosowne propozycje 

projektu uchwały należy złożyć na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu,  

3) umieścić informację w BIP-ie o możliwości składania do końca I kwartału b.r. wniosków 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zatwierdzenia planów naborowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2012/2013. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

30618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził plany naborowe szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2012/2013 oraz wyraził zgodę na ich 

publikację w informatorze z ofertą edukacyjną skierowanym do uczniów III klas gimnazjum. 

Zatwierdzając plany naborowe uwzględnił uwagi członków Zespołu ds. określenia kierunków 

kształcenia, tj.: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu zmniejszyć zaproponowaną  

przez dyrektora ilość oddziałów z 7 do 6,  

2) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:   

- zmniejszyć w Zasadniczej Szkole Zawodowej (zawód sprzedawca) z 2 oddziałów na 1, 

- zmniejszyć w Szkole Policealnej nr 1 dla Dorosłych z uwagi na to, że Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu kształci w zaproponowanych przez dyrektora zawodach: 

a)   technik prac biurowych z 1 na 0, 

b)   technik administracji z 1 na 0, 

3) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu zmniejszyć w Technikum nr 3 w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych z 2 oddziałów na 1, 

4) w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

dopisać przy naborze do oddziału elektryk również elektromechanika, 

5) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu zmniejszyć w Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych  (nowy typ szkoły) z 2 oddziałów na 1. 

 

Jeśli chodzi o propozycję Zespołu dot. naboru do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu Zarząd nie wyraził zgody na utworzenie oddziału o rozszerzeniu matematyczno 

– geograficznym, polecając zorganizowanie naboru do klasy pierwszej o rozszerzeniu 

lingwistycznym z rozszerzonym j. francuskim (1/2 oddziału) i j. niemieckim (1/2 oddziału). 

W związku z tym, że propozycja Zespołu i Zarządu jest rozbieżna sprawa  

ta zostanie poruszona przez Wicestarostę na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji, a następnie ostatecznie zatwierdzona przez Zarząd.  

Ponadto Zarząd nie wyraził zgody na zmniejszenie ilości uczniów w oddziałach z 32 do 30 

uczniów, jednakże dopuścił możliwość otwierania oddziałów w przypadku gdy nabór 

ukształtuje się na poziomie 30 uczniów. Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby w skład 

Zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski weszli wszyscy dyrektorzy szkół, do których prowadzony jest nabór.  
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Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że do omówienia kart informacyjnych: 

Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprawozdania z regulacji 

stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego 

powrócą na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 15 lutego b.r., poświęconym kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 30739. 

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/164/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia 

uchwał dotyczących sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 30985. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XV/166/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 
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Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 28909. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 29746. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/168/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian  

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

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 30789. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr VI/63/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 30936. 
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Kończąc posiedzenie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, 

użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2012r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31322. 

 

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 14 lutego 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lutego 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 


