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OR.II.0022.1.15.2012 

PROTOKÓŁ  NR 67/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 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 66/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 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 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł o uszczegółowienie zapisu proponowanych zmian  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012r. 

Po zmianie, Protokół Nr 66/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

40559. 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

40561. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wniósł zmiany do tytułu załącznika nr 2  

do w/w projektu uchwały. Po zmianie, otrzymał on brzmienie: „Opinie do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

40584. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok wniósł zmiany polegające  

na zwiększeniu środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu  

o kwotę 13.000 zł (zgodnie z Zarządzeniem Nr 698/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  

z dnia 6 kwietnia 2012r.). 

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

 

Starosta zaprezentował 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 

40590. 

Mając na względzie dokonane zmiany w projekcie uchwały, o którym mowa powyżej,  

Zarząd wniósł zmiany w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.  

Po zmianie, Zarząd 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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

40588. 
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Zarząd 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego opuścił Norbert Mika.  

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych  w Raciborzu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz wszczęcia 

procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. 

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

40531. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przedłużenia 

powierzenia stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych   

w Raciborzu i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: 

1) polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować pisma do Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Rady 

Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z prośbą  

o zaopiniowanie przedłużenia powierzenia funkcji dotychczasowym dyrektorom,  

a następnie przygotowanie wniosków uzgodnieniowych do Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Rybniku, celem przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora: Panu Jackowi 

Kąskowi oraz Panu Januszowi Obarymskiemu, na kolejne 5 lat tj. od 1 września 2012r.  

do 31 sierpnia 2017r., 

2) wyraził zgodę na wszczęcie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. stworzenia 

możliwości prawnych udzielania przez Powiat Raciborski dotacji celowych dla klubów 

sportowych na zadania nie objęte ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie, a służące tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

i realizacji określonych celów publicznych z zakresu sportu, które jednostka samorządu 

terytorialnego zamierza osiągnąć. 

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

39062. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. stworzenia 

możliwości prawnych udzielania przez Powiat Raciborski dotacji celowych dla klubów 

sportowych na zadania nie objęte ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, a służące tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

i realizacji określonych celów publicznych z zakresu sportu, które jednostka samorządu 

terytorialnego zamierza osiągnąć polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. 

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz wystosowanymi  

do Dyrektora wystąpieniami pokontrolnymi.  

W/w dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej pod numerem OR. II. 1712.1.2012.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli Państwowej Inspekcji 

Pracy przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystąpić  

do Dyrektora Zespołu o przekazanie informacji, jak zostały zrealizowane wnioski  

z w/w kontroli. Termin – 23 kwietnia b.r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przypomniał, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu  

w uzasadnionych przypadkach (np. raz na kwartał) zapraszał przedstawicieli związków 

zawodowych na organizowane narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

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 17 kwietnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 kwietnia 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 


