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OR.II.0022.1.8.2012 

PROTOKÓŁ  NR 60/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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. Przyjęcie Protokołu Nr 59/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 lutego 2012r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 59/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 lutego 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 
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mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2011 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w marcu 2012r. 

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

32639. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Rudnik realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S    

i nr 3523S”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. 

„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28.02.2012r. 

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

33046. 

Ponadto Zarząd polecił kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przekazać 

Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu podjętą  przez Radę Powiatu 

Raciborskiego uchwałę, o której mowa powyżej z poleceniem nadzorowania robót w imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

32694. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 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. 

 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. 

przedstawienia umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielanych 
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ulg w spłacie tych należności w roku 2011 wnioskując o przyjęcie przez Zarząd w/w 

informacji. 

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

32585. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o dokonanych umorzeniach, rozłożeniu na 

raty i odroczeniu terminów płatności należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym w roku 2011. 

 

 

 

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 

32691. 

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego   

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Kuźni 

Raciborskiej na realizację zadania publicznego pt. „Zabawa w wodzie – inspiracją do nauki”               

i udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania 

publicznego. 

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

32105. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny 

Dom” z Kuźni Raciborskiej  na realizację zdania publicznego pt.: „Zabawa w wodzie- 

inspiracją do nauki” i wyraził zgodę na udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji na 

realizację w/w zadania publicznego ze środków własnych Referatu Spraw Społecznych, po 

przeprowadzeniu procedury przewidzianej w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 

z późn. zm.).  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków    

i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., bilansu na dzień 31.12.2011 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

grudnia 2011 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2011r.   

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

32388. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej dot. 

rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2011r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2011r. 

powróci na posiedzeniu w dniu 06.03.2012r. w obecności Dyrektora Szpitala Rejonowego     

w Raciborzu. Zarząd polecił kierownikowi o powyższym poinformować Dyrektora.  

 

Ad. 5 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 32118. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia          

w dniu 20.02.2012r.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33054. 

 

Starosta przedstawił wnioski i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji                     

i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 21.02.2012r.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33095. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1. Podinspektorowi ds. współpracy z mediami odpowiedzieć na wniosek nr 1,  

2. Kierownikowi Architektury i Budownictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska                

z 22.02.2012r. 
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W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33100. 

 

Starosta przedstawił wnioski i pytania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z posiedzenia          

w dniu 23.02.2012r.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33089. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1-4 

po uprzednim uzyskaniu od Dyrektora ZSO nr 2 w Raciborzu pisemnych wyjaśnień dot. 

przyczyn nieprzestrzegania obowiązującego służbowego trybu załatwiania z organem 

prowadzącym szkołę bieżących spraw z zakresu utrzymania, remontów lub innych potrzeb 

placówki.  

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 5.   

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 28.02.2012r. ponownie powrócił do 

sprawy dot. naboru do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu i po 

szczegółowym przeanalizowaniu stanowiska Zespołu ds. określenia kierunków kształcenia 

oraz stanowiska Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z posiedzenia w dniu 23.02.2012r. 

ostatecznie zatwierdził swoje stanowisko, wyrażając zgodę na utworzenie oddziału                  

o rozszerzeniu matematyczno – geograficznym. W celu zwiększenia szans na utworzenie 

oddziału bilingualnego z j. niemieckim zarząd nie wyraził zgody na zorganizowanie naboru 

do klasy pierwszej o rozszerzeniu lingwistycznym z rozszerzonym j. francuskim (1/2 

oddziału) i j. niemieckim (1/2 oddziału). W związku z powyższym Zarząd polecił 

kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 6 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 

27.02.2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33101. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska   
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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. ................................................................... 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  


