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OR.II.0022.1.11.2012 

PROTOKÓŁ  NR 63/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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. Przyjęcie Protokołu Nr 62/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 62/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

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

36218. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 wniósł o dokonanie drobnych zmian polegających  

na prawidłowym oznaczeniu załączników do w/w projektu uchwały.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas  

głosowania Członek Zarządu Piotr Olender) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w kwietniu b.r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

włączenia Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych do Centrum Kształcenia Ustawicznego 

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

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

36052. 

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 włączenia Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych do Centrum 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w kwietniu b.r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

36119. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Przeprowadzenie w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno – edukacyjnych  

dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”. 

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

36432. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w latach 2012 – 2014 

programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu 

raciborskiego”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 

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

36245. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. 

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

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

36066. 

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

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dotację do Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech  

– wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności.” 

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

36069. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację do Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Zarządzanie kryzysowe  

w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności.”  

W przypadku przyznania dotacji Zarząd wyraził zgodę na:   

1) złożenie oświadczenia o zobowiązaniach dotacjobiorcy, 

2) realizację i rozliczenie projektu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów 

postępowań administracyjnych (podziałów geodezyjnych), mających na celu uregulowanie 

stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogę powiatową 3500S – dział 700 rozdział 

70005 paragraf 4300. 

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

35344. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot.  przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów 

postępowań administracyjnych (podziałów geodezyjnych), mających na celu uregulowanie 

stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogę powiatową 3500S (dział 700, rozdział 

70005, § 4300) polecił Skarbnikowi Powiatu przedstawić na kolejnym posiedzeniu stosowne 

propozycje zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r., celem sfinansowania  

w/w postępowań. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na dokonania zmian w planie wydatków w rozdziale 

80130. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu nr ZSZ.030.12.2012 z dnia 15 marca 2012r. wyraził zgodę  

na dokonanie zmian w planie wydatków w rozdziale 80130 polegających na: 
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1) zmniejszeniu w § 4040 o kwotę 8.947,00 zł, 

2) zwiększeniu  w § 4110 o kwotę 8.947,00 zł. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w związku z realizacją projektu pn. „Specjalna Szansa  

na Sukces”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS.3110.18.12 z dnia 19 marca 2012r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu pn. „Specjalna 

Szansa na Sukces” w kwocie 14.300,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2012r.  

na subkonto w/w projektu, środki te mają zostać niezwłocznie przekazane do budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w sprawie wyrażenia 

zgody na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,  

w związku z realizacją projektu unijnego pn. „E-przesiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP.3221.07.2012 z dnia 13 marca 2012r. wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu unijnego  

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu pn. „E-przesiębiorczość na Ziemi Raciborskiej” w kwocie 

236.300,00 zł. Jednocześnie polecił Dyrektorowi Agencji przeanalizowanie terminu 

niezbędnych wydatków oraz zgłaszanie ich w miarę potrzeb. Po otrzymaniu refundacji 

wydatków w 2012r. na subkonto w/w projektu, środki te mają zostać niezwłocznie 

przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła korespondencję wewnętrzną Geodety Powiatowego, 

który poinformował, że w związku z opracowaniem nowego wniosku o przyznanie pomocy  

w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” w ramach PROW  
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na lata 2007 – 2013 na obrębach Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie, zgodnie  

z art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów  

– postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe 

przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane 

ze środków budżetu państwa. Środki finansowe wraz z podatkiem VAT na te zadania 

rezerwowane będą za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.  

 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, iż zostały już przygotowane materiały  

dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2011. W związku  

z powyższym zostaną one rozesłane w wersji elektronicznej do Członków Zarządu, celem 

zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.  

 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika zaproponował, aby Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podjęła 

działania w kierunku pozyskiwania od osób prywatnych literatury / biografii o treści 

regionalnej, która mogłaby zostać udostępniona zwiedzającym.  

 

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 20 marca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 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 powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w latach 2012 – 2014 

programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu 

powiatu raciborskiego”. 

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. 

 


