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OR.II.0022.1.10.2012 

PROTOKÓŁ  NR 62/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 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. Informacja Kierownika Referatu Spraw Społecznych nt. opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi w Powiecie Raciborskim. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 61/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 marca 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 Kierownika Referatu Spraw Społecznych  

Aleksandra Kasprzaka prosząc o zaprezentowanie najważniejszych informacji dotyczących 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Powiecie Raciborskim.  

Kierownik Kasprzak poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę  

na osobami niepełnosprawnymi sprawują różne jednostki. W pierwszym etapie opiekę  

na dziećmi niepełnosprawnymi sprawują przedszkola i szkoły, w których realizowane jest 
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nauczanie specjalne i rewalidacyjne. Są to zespoły szkół specjalnych oraz przedszkola  

i szkoły z oddziałami integracyjnymi. Dzieci, które w opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej nie kwalifikują się do nauczania specjalnego mogą zostać skierowane  

do warsztatów terapii zajęciowej, które powinny przygotować je do pracy na otwartym  

lub chronionym rynku pracy. Działalność warsztatów finansowana jest w 90 %  

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10 % przez powiaty. 

Warsztaty te mogą być prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia, gminy, nie może ich 

prowadzić powiat, gdyż musiałby podpisać sam ze sobą umowę.  

W dalszej kolejności dla osób niepełnosprawnych, które nie znajdą zatrudnienia na rynku 

pracy ani chronionym rynku pracy powinny zostać założone zakłady aktywności zawodowej. 

Ich działalność finansowana jest w 90 % ze środków PFRON-u, a w pozostałej części  

ze środków marszałków województw, na których terenie znajdują się te zakłady.  

Kierownik Kasprzak zwrócił również uwagę, że dla osób: przewlekle psychicznie chorych, 

upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych powinny być tworzone środowiskowe domy samopomocy (w skrócie: śds).  

Jest to zadanie rządowe, finansowane z rezerwy budżetu państwa, zlecane powiatom. Może 

ono być realizowane samodzielnie przez powiat lub zlecane jakiejś organizacji pozarządowej  

w drodze konkursu. Dotacja miesięczna na jednego podopiecznego przebywającego w domu 

w 2012r. wynosi 1 068 zł. Jak wynika z doświadczeń zebranych w powiatach,  

które utworzyły tego typu domy, otrzymywana dotacja nie wystarcza w pełni na pokrycie 

kosztów funkcjonowania domu, gdyż transport podopiecznych do i z domu generuje duże 

koszty, które jak uczy przykład innych, nie zostały uwzględnione w kwocie dotacji.  

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają opiekę nad osobami niepełnosprawnych  

przez 6 godzin dziennie i ich zadaniem jest wyrabianie lub podtrzymywanie podstawowych 

funkcji życiowych umieszczonych tam osób. Odpowiednie przepisy określają standardy, jakie 

powinny spełniać w/w domy zarówno w stosunku co do kadry jaka musi być zatrudniona  

w śds, wymagań budowlanych i dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Na dzień dzisiejszy 67 osób zwróciło się z prośbą, aby utworzyć na terenie Powiatu 

Raciborskiego tego typu placówkę.  

Jak przekazał Kierownik Referatu Spraw Społecznych osoby, które nie kwalifikują się 

do umieszczenia w środowiskowych domach samopomocy powinny trafić do odpowiedniego 

typu domu pomocy społecznej lecz rodziny bardzo często nie chcą oddawać swoich „dzieci” 

do dps-ów, a oczekują wsparcia w postaci świetlic środowiskowych, w których osoby te 

mogłyby przebywać przez kilka godzin w określone dni tygodnia. Na terenie Powiatu 
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Raciborskiego tego typu świetlica prowadzona jest przez Caritas Diecezji Opolskiej Rejon 

Racibórz, uczęszczają do niej 23 osoby.  

Z kolei dla starszych osób niepełnosprawnych ustawodawca przewidział jedynie utworzenie 

domów pomocy społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą powoływać dodatkowo 

ośrodki wsparcia, co wiąże się z ich finansowaniem przez jst. 

W trakcie dyskusji zebrani zwrócili również uwagę na problem dzieci niepełnosprawnych, 

które nie ukończyły 5 roku życia. Opieka nad nimi spoczywa wyłącznie na najbliższej 

rodzinie. Również w tym przypadku jst mogłyby utworzyć finansowany przez siebie ośrodek 

wsparcia.  

Kończąc dyskusję na w/w temat, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń kartę 

informacyjną, która przedstawiałaby jak powinien wyglądać docelowy model opieki  

nad osobami niepełnosprawnymi w Powiecie Raciborskim.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi uzyskać z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku dodatkowe dane nt. starszych osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Raciborskim, a następnie przekazać je na posiedzenie 

Zarządu.  

 

W tym miejscu Starosta złożył relację ze spotkania, jakie odbył z Prezesem  

oraz Wiceprezesem NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu. Poświęcone ono było 

w głównej mierze omówieniu planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2012 roku  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przeprowadzić wizję lokalną na terenie NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu  

w budynku przy ul. Klasztornej 10 pod kątem zatwierdzenia planu remontów, jakie mają być 

przeprowadzone w 2012r. przez Centrum. Następnie Kierownik przygotuje na kolejne 

posiedzenie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być 

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

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  
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Ad. 2 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli drobne uwagi co do treści Protokołu   

Nr 61/2012 z posiedzenia w dniu 6 marca 2012r., które dotyczyły: rozstrzygnięcia karty 

informacyjnej Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. konkursu 

„Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej” – edycja 2012r. oraz polecenia skierowanego  

do Referatu Inwestycji i Remontów dot. przygotowania informacji o przestrzeganiu zasad 

stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zlecania robót dodatkowych. 

Po uwzględnieniu w/w zmian, Protokół Nr 61/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 marca 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

35142. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok 

wniósł dodatkowe zmiany polegające na: 

1) zwiększeniu w Rozdziale 60014 o kwotę 400 000 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni 

oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane), 

2) zwiększeniu w Rozdziale 80130 o kwotę 80 000 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie 

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy 

budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE  

w Raciborzu”,  

3) zwiększeniu w Rozdziale 85149 o kwotę 15 000 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na badania profilaktyczne 

mieszkańców powiatu. 

 

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  

– 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował 
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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 27 marca  2012r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady 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 

35140. 

Mając na względzie wyżej omówione zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, 

Zarząd wniósł zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  

– 3 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 27 marca 2012r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012  

– 2018. 

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

31174. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 marca 2012r. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać w/w projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

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

34997. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 27 marca 2012r. 

 

Nawiązując do zaopiniowanego pozytywnie na poprzednim posiedzeniu projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2011 rok, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił 

o przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2012r.: 

1. informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za rok 2011, 

2. informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

3. informacji Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu 

raciborskiego, 

4. informacji nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu raciborskiego w 2011r. 

przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu,  

5. sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2011,  

6. informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za rok 

2011 przygotowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Raciborzu, 

7. informacji Komendanta Placówki Straży Granicznej w Raciborzu dot. realizacji zadań 

związanych z bezpieczeństwem w powiecie raciborskim. 
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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 

35076. 

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały, Zarząd wniósł dodatkowe zmiany w Rozdziale 

75075 w kwocie 2 000 zł w budżecie będącym w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich w związku z planowaną wizytą młodzieży z Powiatu Raciborskiego  

w partnerskim mieście Komsomolsk. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

35003. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2012. 

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

34998. 

Po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały, Zarząd wniósł zmianę polegającą  

na „przeniesieniu” treści załącznika do § 1 uchwały. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

"Zielona Szkoła" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

34890. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego "Zielona Szkoła"  

dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

34318. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia 

ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu części powierzchni dachowej w budynku szpitalnym, 
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będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

34992. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu części powierzchni dachowej w budynku szpitalnym, będącego w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

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 

34927. 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

środków na prace remontowe nawierzchni oraz chodników przy drogach powiatowych 

współfinansowane przez Gminy Powiatu Raciborskiego. 

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

35057. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zabezpieczył z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego 

środki finansowe w kwocie 400 000 zł brutto z przeznaczeniem na prace remontowe 

nawierzchni oraz chodników przy drogach powiatowych współfinansowanych przez Gminy 

Powiatu Raciborskiego. Stosowne propozycje zmian w budżecie zostaną przedstawione  

na sesji w dniu 27 marca 2012r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. udzielenia informacji 
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wyjaśniającej zasady stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zlecania robót 

dodatkowych. 

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

35190. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację wyjaśniającą zasady stosowania prawa 

zamówień publicznych w przypadku zlecania robót dodatkowych. 

 

Ad. 6 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/169/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. 

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 34991. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/170/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 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 34992. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/171/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 34769. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/172/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 34770. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia 

zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 34771. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 
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powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg 

powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

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 34931. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVI/175/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r.  

w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego, 

2) Uchwały Nr XVI/177/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012r.  

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 35130. 

 

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. ----------------- 

3. Józef Stukator  

4. ------------------ 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2012. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2012. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

"Zielona Szkoła" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu części powierzchni dachowej w budynku szpitalnym, będącego w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 


