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OR.II.0022.1.12.2012 

PROTOKÓŁ  NR 64/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

że w projekcie uchwały zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 



 2 

Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja odcinków 

dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku" o kwotę 40 000,00 zł.  

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

35142. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2012r. Jednocześnie 

postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą  

o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.3.2012 z dnia 14 marca 2012r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022. Mając na względzie zmiany, o których mowa  

w poprzednim projekcie uchwały, Skarbnik Powiatu poinformowała, że również w tym 

projekcie należy dokonać stosownych zmian.  

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

35140. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 marca 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.3.2012 z dnia 14 marca 2012r. 

 

Następnie Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania  

pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

Starosta przypomniał, że w związku z koniecznością wykonania modernizacji drogi 

powiatowej nr 3514S na odcinku od parkingu przy Urzędzie Gminy Rudnik do skrzyżowania 

z drogą 688002S oraz drogi powiatowej nr 3523S na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Kozielską do skrzyżowania z ulicą Pawłowską w Rudniku, po wykonaniu kanalizacji 
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sanitarnej, Gmina Rudnik udzieliła Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 150 000,00 zł oraz wyraziła 

wolę zrealizowania tego zadania. Na podstawie Porozumienia nr SI.031.2.2012  

z dnia 5 marca 2012r. Powiat Raciborski powierzył wykonanie tego zadania Gminie Rudnik. 

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego konieczne stało się zwiększenie kwoty 

przeznaczonej na realizację tego zadania o 40 000,00 zł. W budżecie Powiatu Raciborskiego 

zabezpieczono dodatkowe środki na to zadanie. W związku z tym Powiat Raciborski udzieli 

dotacji celowej w kwocie 340 000,00 zł na realizację w/w zadania, na mocy art. 216 ust. 2  

pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Pozostały koszt remontu 

drogi zostanie sfinansowany w ramach kontraktu realizowanego przez Gminę Rudnik 

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Rudniku. 

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

37808. 

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 zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji 

zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S”  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 marca 2012r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2012. 

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

37199. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2012, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł drobne zmiany polegające  

na wykreśleniu znaków 1) i 2) z § 3 odnoszących się do Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 

z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
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i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

(Dz. U. Nr 29, poz. 172) oraz przeniesieniu ich do odpowiednich punktów w § 1 projektu.   

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  określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2012r. 

 

Wicestarosta zaprezentował Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012. 

W/w uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37729. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych Uchwały  

nr 4/IV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2012.  

 

Następnie Wicestarosta przedstawił Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

W/w uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37634. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych Uchwały  

nr 3/III/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na lata 2012 – 2018. 
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Ad. 3 

 

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 

37302. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

wniósł dodatkowe zmiany związane z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego  

z dnia 20 marca 2012r. nr FBI.3111.48.3.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej 

na 2012 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85334 

Pomoc dla repatriantów, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  

przez powiat o kwotę 12.512 zł.  

Po zmianie, 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. 

 

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 

37630. 

Mając na względzie otrzymaną dotację, o której mowa w poprzednio omawianym projekcie 

uchwały, Zarząd wniósł zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2012. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

37632. 

Mając na względzie otrzymaną dotację, o której mowa w projekcie uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, Zarząd wniósł zmiany  

w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Po zmianie, 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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

37322. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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 przyjęcia 

informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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

35624. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2011 rok. 

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

35621. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2011 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu. 

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

36987. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie służbowych kart płatniczych 

używanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz pozostałych jednostkach 

organizacyjnych powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2012 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

34651. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2012 środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł  

o dokonanie zmiany w § 2 ust. 1 pkt 2 polegającej na dopisaniu po słowach: „zdobywający 

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu” słów: „lub rodzaju zajęć”.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania podziału 

wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2012 środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 4 

 

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 

37318. 

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

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

36265. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu powróci w II połowie czerwca b.r., 

tj. przed dniem do którego urzędy pracy muszą dostosować swoje zatrudnienie na dany rok  

do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314)  

oraz po przeanalizowaniu tendencji w realizowaniu budżetu jednostki. O powyższym 

Dyrektora Urzędu poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności 

apteki ABC Bosacka. 

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

37044. 
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Wicestarosta przypomniał, że dnia 20 grudnia 2011r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XIV/155/2011 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. W uchwale tej Rada 

Powiatu określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  

oraz wskazała aptekę Pod Różami 24h w Raciborzu przy ul. Opawskiej 33 jako aptekę 

zabezpieczającą dostęp mieszkańców powiatu do świadczeń w porze nocnej, dni wolne  

od pracy, niedzielę i święta. Aktualnie właściciele ABC Spółka Jawna poinformowali  

o rozpoczęciu pracy apteki ABC Bosacka w Raciborzu przy ul. Bosackiej 61 oraz poprosili  

o wyrażenie zgody na zwolnienie apteki z pracy w porze nocnej, dni wolne od pracy, 

niedziele i święta. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwolnienie apteki ABC Bosacka  

w Raciborzu przy ul. Bosackiej 61 z pracy w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele  

i święta. 

 

Starosta przedstawił:  

1. kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Pietrowicach Wielkich, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 648/9 (k.m.4),  

o pow.0,0062 ha, na rzecz Tauron Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37070,  

2. kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 832 (k.m.5), obręb Markowice,  

o pow.0,0957 ha, na rzecz Tauron Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37118.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie wyraził zgodę na:  

1. ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Pietrowicach Wielkich, oznaczonej geodezyjnie jako działka       

nr 648/9 (k.m.4), o pow.0,0062 ha, na rzecz Tauron Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą             

w Gliwicach,  

2. ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 832 
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(k.m.5), obręb Markowice, o pow.0,0957 ha, na rzecz Tauron Dystrybucja GZE S.A.  

z siedzibą w Gliwicach. 

 

Mając na względzie pojawiające się wątpliwości co do czasu, na który ma być ustanowiona 

służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Raciborskiego  

(do 3 lat lub czas nieokreślony) polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami skonsultowanie powyższej sprawy z radcą prawnym oraz resortowym 

Starostą i przygotowanie stosownych propozycji rozwiązań, tj. projektu uchwały Rady  

lub Zarządu na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Perła gotyku 

śląskiego - Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Becketa w Raciborzu - sporządzenie 

dokumentacji wykonawczej i konserwatorskiej" w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków. 

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

37693. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

pt. „Perła gotyku śląskiego - Kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa w Raciborzu  

- sporządzenie dokumentacji wykonawczej i konserwatorskiej" w ramach Programu 

Dziedzictwo Kulturowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona 

Zabytków.  

 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno  

– edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”  

na posiedzeniu w dniu 23 marca 2012r. dokonała oceny złożonych ofert. W wyznaczonym 

terminie tj. do 19 marca 2012r. do godz. 1530 na realizację zadania wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą   

w Raciborzu ul. Karola Miarki 1/7. W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja 

stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi formalne konkursu. Następnie Komisja 

dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty, w oparciu o kryteria określone w Zasadach 



 11 

konkursu. Oferta otrzymała 131 punktów, na 132 punkty możliwe do otrzymania. Minimalna 

liczba punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji wynosiła 80 punktów. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37494. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu ul. Karola Miarki 1/7 realizację 

zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie  

w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”.  

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 19 marca 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37299.  

 Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów udzielił odpowiedzi  

na wnioski od nr 1 do nr 3, a Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego na wniosek nr 4,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisją Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 21 marca 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37547,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 21 marca 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 37737.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzieliła Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu, a na wniosek nr 2 Sekretarz Powiatu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 marca 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 37723.   

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wnioski od nr 2 do nr 3 udzielił Kierownik  

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

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 27 marca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 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 dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2011 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie służbowych kart płatniczych 

używanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz pozostałych jednostkach 

organizacyjnych powiatu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2012 środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 


