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OR.II.0022.1.14.2012 

PROTOKÓŁ  NR 66/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 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 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 kwietnia 2012r.  

2. Karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. pozyskania środków z Funduszy 

Zewnętrznych na realizację projektu pn. „Powiatowy Portal Katastralny”. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Materiał Wydziału Komunikacji i Transportu dot. nowych zadań realizowanych  

przez powiat z zakresu transportu i komunikacji. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 kwietnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przywitał Geodetę Powiatowego 

Piotra Blochela i poprosił o przekazanie najważniejszych informacji związanych  

z propozycją ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE realizacji modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków.  

Na wstępie Geodeta Powiatowy Piotr Blochel przypomniał, że zgodnie z brzmieniem  

§ 80 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków, prace związane z modernizacją ewidencji gruntów 

należało zakończyć do dnia 31 grudnia 2010r. Do dnia dzisiejszego prace te nie zostały 

ukończone ze względu na brak środków na ich finansowanie. Obecnie do wykonania 

pozostało około 44 tys. działek ewidencyjnych oraz 16 tys. budynków. Dochody ze sprzedaży 

informacji, pozyskiwane przez Wydział Geodezji, które corocznie mogłyby zostać 

zaangażowane w prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków gwarantują,  

że zakończą się one w okolicach 2025 roku, czyli 15 lat po terminie wyznaczonym  

w w/w przepisie. Aktualny stan prawny finansowania tych prac wskazuje na budżet powiatu 

(art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), co daje możliwość ubiegania się  

o środki unijne, jako dofinansowanie tych prac. Powyższą propozycję ocenił pozytywnie 

Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju tut. Starostwa (po dokonaniu 

stosownych ustaleń ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim w Katowicach). W przypadku, 

gdyby udało się uzyskać dofinansowanie, realizacja projektu nastąpiłaby w latach 2012-2015. 

Szacunkowy koszt projektu wynosi 3.200.000 zł, z czego przy składaniu wniosku  

o dofinansowanie należy zagwarantować wkład własny w wysokości 15 %, który zostałby 

zabezpieczony z dochodów Wydziału Geodezji z rozbiciem na poszczególne lata. Również 

koszty związane z wykonaniem studium wykonalności w wysokości około 30 tys. zł zostaną 

pokryte z budżetu Wydziału, aczkolwiek planowane jest ujęcie ich, jako środków 

kwalifikowanych. Wstępnie zaproponowano, aby tytuł projektu brzmiał: „Powiatowy Portal 

Katastralny”. 

Jak dodał Geodeta Powiatowy Piotr Blochel realizacja projektu będzie składała się z: 

1) modernizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24a ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, 

2) stworzenia platformy informatycznej wraz z dostawą stosownego sprzętu,  

która umożliwiałaby uprawnionym jednostkom dostęp do danych ewidencji gruntów  

i budynków poprzez przeglądarkę internetową. 
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Zrealizowanie tego projektu odciąży budżet powiatu od pełnego finansowania zadania,  

czyli da oszczędności w wysokości 2.7 mln zł oraz przyśpieszy prace dotyczące modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków, co powinno znacząco wpłynąć na zwiększenie dochodów 

gmin z tytułu podatku od nieruchomości. W chwili obecnej zdarzają się sytuacje, w których 

gminy sugerują, iż starosta prowadzi nieaktualną bazę danych ewidencyjnych. Sytuacja taka 

jest wynikiem braku środków na zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,  

a tym samym na podejmowanie innych działań wynikających z rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, jakimi są okresowe weryfikacje danych ewidencyjnych  

(§ 54 w/w rozporządzenia), które należało rozpocząć w 2011r. Jak dodał referujący również 

kontrola przeprowadzona w 2011r. przez Śląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego w Katowicach zaleciła, aby przyspieszyć prace modernizacyjne  

oraz sporządzić harmonogram działań, o których mowa w wymienionym wyżej § 54 

rozporządzenia (karta informacyjna Wydziału Geodezji dot. pozyskania środków  

z Funduszy Zewnętrznych na realizację projektu pn. „Powiatowy Portal Katastralny” znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 39206). 

Ponadto Geodeta Powiatowy poinformował, że zgodnie z brzmieniem ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zmieniono 

art. 41 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w którym wykreślono m.in. zapis dotyczący 

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Jednocześnie 

dodano zapis, zgodnie z którym wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów  

i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat  

za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z treści 

zmienionych przepisów wynika, że z budżetu powiatu finansowane są zadania związane  

z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym  

w szczególności: 

 

1) informatyzacja zasobu,  

2) zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map 

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków.  
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Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Reasumując, Geodeta Powiatowy 

stwierdził, że zmiana przepisów spowodowała likwidację m.in. Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dochody ze sprzedaży danych 

zasiliły budżet powiatu, natomiast, jako źródło finansowania zadań związanych z geodezją 

wskazano budżet powiatu.  

Konkludując Geodeta Powiatowy zaproponował, aby wprowadzić do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego zadanie pn. „Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu”.  

Następnie głos zabrała Skarbnik Powiatu, która przedstawiła sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego. Podkreśliła, że zmniejszono środki z Funduszu Pracy o kwotę 246.700 zł,  

w stosunku do roku poprzedniego, które przeznaczane są na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 

pracy. Do realizacji pozostawiono dotychczasowe zadania wykonywane przez pracowników 

powiatowych urzędów pracy. Ponadto zmniejszono plan dotacji celowej z zakresu 

administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) o kwotę 110.997 zł, która przeznaczana jest na 

wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z kolei 

rozszerzono zadanie z zakresu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze), w związku z czym  

w budżecie zabezpieczone muszą być dodatkowe środki w postaci wydatków bieżących  

w kwocie ok. 1.675.000 zł. Kolejno Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że wzrost stawki 

składek na ubezpieczenia społeczne o 2%, spowodował zwiększenie na płacach o kwotę  

ok. 760.000 zł. Podkreśliła, że trudno jest wprowadzić do budżetu wydatki bieżące  

bez jednoczesnego zwiększania dochodów bieżących (np. zwiększenie wydatków bieżących  

o 1 mln zł i zwiększenie przychodów o 1 mln zł), gdyż powoduje to możliwość przekroczenia 

relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W przypadku gdy różnica 

pomiędzy lewą stroną wzoru a prawą jest bardzo niska, tzn. lewa strona wzoru jest 

minimalnie mniejsza od strony prawej, wówczas wprowadzenie wydatków bieżących  

do budżetu powiatu staje się niemożliwe, gdyż przekroczona zostaje w/w relacja. 

Starosta poinformował, że poruszy na najbliższym posiedzeniu Związku Powiatów Polskich 

kwestie, o których wspomniała Skarbnik Powiatu oraz Geodeta Powiatowy, a związane  

z nałożeniem na powiaty w ustawie o finansach publicznych znacznych ograniczeń wydatków 

bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań określonych w innych przepisach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby wprowadzić do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 zadanie pn. „Powiatowy Portal Katastralny  
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w Starostwie Powiatowym w Raciborzu” oraz podjąć stosowne kroki celem złożenia wniosku 

aplikacyjnego na realizację projektu. 

 

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 

39732. 

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, tj.: 

 

1) w rozdziale 71014 w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Powiatowy Portal 

Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu” (szacunkowa wartość zadania  

– 3 200 000 zł, 460 000 zł w 2012r., w tym 60 000 zł środki własne),  

2) w rozdziale 75020 z przeznaczeniem m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne  

i Fundusz Pracy, zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Starostwa, 

modyfikację systemu oznaczenia budynków Starostwa, ubezpieczenie jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, roboty inwestycyjne, zakupy inwestycyjne 

(wydatki bieżące zwiększono o kwotę 191 364 zł, a wydatki majątkowe  

o kwotę 87 000 zł),  

3) w rozdziale 75421 w związku z planowanym zakupem rejestratora temperatury 

przeznaczonego docelowo dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Raciborzu o kwotę 2 300 zł. 

 

Po dokonaniu w/w zmian, 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 kwietnia 2012r. 

 

W tym miejscu posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego opuścił Piotr Olender.  
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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 

39734. 

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 projekcie 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 24 kwietnia 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na nieruchomościach gruntowych, położonych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

39218. 

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 wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na nieruchomościach gruntowych, położonych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 kwietnia 2012r. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej położonej w Kornicach, stanowiącej własność Powiatu 

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

39204. 

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 wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej położonej w Kornicach, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 kwietnia 2012r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

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

39630. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 31 sierpnia 2010r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę nr XLVII/451/2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Jednym  

z przyjętych rozwiązań było przedstawianie wyników konsultacji w formie załączników  

do uchwał Rady Powiatu stanowiących konsultowane prawo miejscowe w celu zapewnienia 

radnym możliwości zapoznania się z wynikami konsultacji przed podjęciem uchwały. 

Zgodnie z aktualną opinią Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego taki sposób 

konstruowania uchwały nie do końca uwzględnia zasady techniki prawodawczej, gdyż 

zestawienie zbiorcze wyników konsultacji jest tylko czynnością techniczną. Wobec 

powyższego został opracowany nowy projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, który dodatkowo uszczegóławia zasady 

prowadzenia konsultacji oraz uchyla uchwałę z roku 2010. Powyższa sprawa omawiana była 

na poprzednim posiedzeniu Zarządu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Panu Wojciechowi Nazarko. Przedmiotowy 

projekt uchwały zostanie skierowany na sesję w sierpniu b.r. 

 

Ad. 4 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator przedstawił materiał Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. nowych zadań realizowanych przez powiat z zakresu transportu  

i komunikacji. 

W/w materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 40018. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/157/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2012 tytuł materiału powinien brzmieć: „Nowe zadania realizowane przez powiat  

z zakresu transportu i komunikacji”.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Nowe zadania realizowane 

przez powiat z zakresu transportu i komunikacji” (po dokonaniu drobnej korekty tytułu 

materiału) oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 24 kwietnia 2012r.  

 

Ad. 5 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

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

39631. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok". 

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

40074. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok". Ponadto postanowił  

o przedłożeniu w/w uchwały Radzie Powiatu Raciborskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

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

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

39709. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. zakupu rejestratora temperatury z funkcją powiadamiania SMS celem umożliwienia 

stałego monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących  

do przechowywania szczepionek przeznaczonych do szczepień dzieci i młodzieży z powiatu 

raciborskiego. 

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

38449. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup dla Powiatowej Stacji Sanitarno 

 – Epidemiologicznej w Raciborzu rejestratora temperatury z funkcją powiadamiania SMS 

celem umożliwienia stałego monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych 

służących do przechowywania szczepionek przeznaczonych do szczepień dzieci i młodzieży  

z powiatu raciborskiego oraz zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w rozdz. 75421, § 4210 o kwotę 2 300,00 zł. Stosowne propozycje zmian  

w budżecie zostaną przedstawione na sesji w dniu 24 kwietnia b.r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej 

informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

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

39475. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskami skierowanymi do Zarządu przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu Raciborskiego a przygotowanymi w związku z przeprowadzoną 

kontrolą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.  

W/w wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 39460. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Sekretarz Powiatu wystosowała do komórek 

organizacyjnych pisma w sprawie ustosunkowania się do poszczególnych wniosków Komisji 

Rewizyjnej. Zbiorczy projekt odpowiedzi na w/w wnioski zostanie przedstawiony  

na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia b.r.  

 

Ad. 7 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2011 rok. 

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

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 39202. 

 

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/179/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 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. 



 12 

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

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 39211. 

 

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/180/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 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 39215. 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie w/w Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 39380. 

 

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 XVII/182/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na lata 2012 – 2018. 
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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 39888. 

 

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 XVII/183/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. 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. 

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 39748. 

 

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 XVII/184/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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 39581. 

 

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 Uchwały Nr XVII/185/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii 
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kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów 

pasażerskich na trasie Rybnik – Chałupki. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 39716. 

 

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia szczegółowych zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 

"Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok". 

 


