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OR.II.0022.1.16.2012 

PROTOKÓŁ  NR 68/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2012r. oraz w dniu 27 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: 

I część – 24 kwietnia 2012r.  

1. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu dot. najistotniejszych 

zmian wynikających z reformy programowej i kształcenia zawodowego. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 67/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 kwietnia 2012r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część – 27 kwietnia 2012r.  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 24 kwietnia 2012r.  

 

Ad. 1 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

Sławomira Janowskiego i poprosił o przedstawienie najistotniejszych zmian wynikających  

z reformy programowej i kształcenia zawodowego. 
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Dyrektor Janowski przekazał, że od 1 września 2012r. ulega gruntownej zmianie model 

kształcenia zawodowego – poczynając od wdrożenia nowej podstawy programowej 

kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na zmianie 

struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. 

Podstawowe obszary zmian w szkolnictwie zawodowym dotyczą: 

1) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

2) podstawy  programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, 

3) organizacji pracy szkół i placówek kształcenia zawodowego – ramowych planów 

nauczania, 

4) systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

5) kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

Wśród najistotniejszych zmian wynikających z reformy programowej i kształcenia 

zawodowego Dyrektor Janowski wymienił: 

1) uczniowie liceów będą w kl. I uczyli się tych samych przedmiotów bez względu  

na zainteresowania. Wybór rozszerzeń (od 2 do 4 przedmiotów z oferty szkoły) będzie 

następował po klasie I, 

2) uczniowie techników i szkół zawodowych w klasie I będą realizowali te same przedmioty 

co w liceach, 

3) w klasie I szkół ponadgimnazjalnych wszyscy uczniowie będą uczyli się przedmiotów  

w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum, 

4) od klasy II, oprócz przedmiotów w zakresie rozszerzonym, j. polskiego, j. obcego 

i matematyki, będą musieli uczyć się także tzw. przedmiotów uzupełniających: historii  

i społeczeństwa, przyrody lub ekonomii w praktyce. Wybór przedmiotu uzupełniającego 

będzie związany z wyborem przedmiotów rozszerzonych, np. jeżeli uczeń wybierze 

fizykę i informatykę, będzie uczył się przedmiotu: historia i społeczeństwo. Podobnie  

w przypadku wyboru biologii, geografii, chemii. Natomiast w przypadku wyboru historii, 

j. obcego będzie się uczył przyrody. W technikach najczęściej przedmiotem 

uzupełniającym będzie historia i społeczeństwo, poza tym uczniowie będą się uczyli  

2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym wybieranych z propozycji szkoły zgodnie  

z wybranym zawodem (np. w ZSM będą to matematyka, fizyka lub informatyka), 

5) od przyszłego roku szkolnego zostaną zlikwidowane technika dla dorosłych  

(lub przekształcone w licea dla dorosłych). W tej sytuacji absolwenci zasadniczych szkół 
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zawodowych średnie wykształcenie będą mogli uzyskać w liceum dla dorosłych, 

w którym naukę będą zaczynali od klasy II, 

6) zmianie ulega też szkolnictwo zawodowe. W każdym zawodzie zostały określone 

konkretne kwalifikacje. Potwierdzeniem ich zdobycia będzie zdobyte podczas egzaminu 

kwalifikacyjnego świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Nie będzie zatem 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na dotychczasowych zasadach. 

Absolwent zsz tytuł technika będzie mógł uzyskać po zdaniu egzaminów z wszystkich 

wymaganych w danym zawodzie kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego  

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 

7) nowością będą tzw. kursy kwalifikacyjne, które będą mogły prowadzić szkoły w zakresie 

realizowanych zawodów lub np. CKU. Taka forma kształcenia zawodowego ma ułatwić 

poruszanie się po rynku pracy, przekwalifikowanie się pracownika, 

8) możliwość zakończenia nauki przedmiotów zawodowych do końca lutego ostatniego roku 

nauki w technikach.  

 

Z kolei wśród największych zagrożeń reformy zdaniem referującego można wymienić: 

1) brak godzin dla nauczycieli takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia, fizyka  

i związana z tym konieczność zwolnień nauczycieli. Problem braku godzin może też 

dotyczyć nauczycieli innych przedmiotów (m.in. j. polski, j. obce), gdyż według reformy 

tych godzin jest mniej niż dotychczas. Podobnie jest z ilością godzin z przedmiotów 

zawodowych, 

2) problemy ze znalezieniem praktyk dla pracowników młodocianych (brak wystarczającej 

ilości godzin na praktyki u pracodawców), 

3) brak środków finansowych na doposażenie szkół kształcących zawodowo do wymagań 

programowych, 

4) ryzyko zakończenia nauki niektórych przedmiotów już po klasie I (fizyka, biologia, 

chemia, geografia), 

5) problem z przydziałem godzin dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikach  

w związku z zakończeniem tych zajęć do końca lutego ostatniego roku nauki.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu dot. najistotniejszych zmian wynikających z reformy 

programowej i kształcenia zawodowego.  
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Ad. 2 

Protokół Nr 67/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 kwietnia 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 3 

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 

Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego  

- Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu" o kwotę 25.000 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie 

remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" o kwotę 25.000 zł.  

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

39732. 

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 24 kwietnia 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.0022.3.4.2012 z dnia 11 kwietnia 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 

39734. 

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 24 kwietnia 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady 
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Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu wyjaśnień Wicestarosty przyjął zasadę,  

że w przypadku przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nadawania statutów szkołom i placówkom oświatowym, dla których organem jest Powiat 

Raciborski będą one stanowiły załączniki do w/w projektów.  

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim. 

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

41107. 

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

Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych sprawdzić poszczególne zapisy załącznika do projektu uchwały, 

postanawiając, że do ich omówienia powróci w trakcie drugiej części posiedzenia  

w dniu 27 kwietnia b.r. 

 

Starosta omówił 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 

41486. 

Starosta przypomniał, że przyjęty Uchwałą Nr 63/318/2012 z dnia 20 marca 2012r. plan 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2012 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego przewidywał 

prowadzenie prac remontowych tylko w obiekcie przy ul. Klasztornej 10. Ponieważ w czasie 

termomodernizacji obiektu przy ul. Ocickiej 51a zaszła konieczności wykonania 

dodatkowych prac zasadnym jest rozszerzenie wspomnianego planu remontów. Plan 

remontów na rok 2012 jest kontynuacją prac podjętych w latach 2004 – 2011 zmierzających 

do dostosowania dzierżawionych przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu 

obiektów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
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i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz podniesienia ich wartości funkcjonalnych  

i użytkowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Piotr Olender) – 4 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

41911. 

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Wicestarosta poinformował o niewłaściwie 

prowadzonej przycince drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie wszczął Urząd Miasta Racibórz o czym 

zawiadomił tut. Starostwo pismem Nr OS-IV.6132.1.2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.  

Z kolei Skarbnik Powiatu przekazała, że Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu złożył w dniu 10 kwietnia b.r. korekty sprawozdania rocznego Rb-28S  

za 2011 rok oraz w terminie późniejszym sprawozdania Rb-N za 2011 rok. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił, aby Dyrektor ZSBiRR w Raciborzu zobligował 

główną księgową do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie  

oraz sporządzanie sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa. Zarząd zwrócił szczególnie 

uwagę na fakt, że korekty sprawozdań powinny być dokonywane niezwłocznie po zaistniałym 

zdarzeniu. Powtarzające się nieprawidłowości będą miały również wpływ na wysokość 

przyznawanego Dyrektorowi dodatku motywacyjnego.  

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu 

dokonał korekty sprawozdania Rb-28S, która dotyczyła błędnie ujętego wykonania 

wydatków, a Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu dokonał korekty sprawozdania Rb-28S 

(brak danych w sprawozdaniu z programu unijnego „Możemy przekraczać granice – Kultura 

bez G-Hranic”). 

Szczegółowe informacje w w/w sprawie zawarte są w karcie informacyjnej Wydziału 

Finansowego, o której mowa w późniejszej części posiedzenia.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oraz projektem 

uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski ustalił:  

1) dla Dyrektora ZSZ w Raciborzu dodatek w wysokości 200 zł,  

2) dla Dyrektora ZSBiRR w Raciborzu dodatek w wysokości 470 zł,  

3) dla Dyrektora MDK w Raciborzu dodatek w wysokości 450 zł.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

poinformować Dyrektorów: ZSZ w Raciborzu, ZSBiRR w Raciborzu, MDK w Raciborzu  

o powodach obniżenia dodatków. Ponadto polecił, aby na kolejnej naradzie z dyrektorami 

szkół i placówek Kierownik Referatu przekazała, że błędy dokonywane w sprawozdaniach 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego przedkładanych do tut. Starostwa będą 

miały wpływ na wysokość ustalanych dodatków motywacyjnych.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. wyników pracy dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski za okres 

styczeń  -  marzec 2012r., postanawiając o odstąpieniu od formuły składania w/w informacji.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować wzór ankiety samooceny dla dyrektorów, która będzie składana dwa razy  

do roku (na koniec lutego i sierpnia) i stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości 

dodatku. W/w ankieta powinna: 

 

1) uwzględniać aspekt zarządzania finansami przez dyrektorów jednostek, którego rzetelność 

i terminowość będzie potwierdzała Skarbnik Powiatu,  

2) być składana na 2 tygodnie wcześniej przed przyznawaniem dodatków motywacyjnych. 

 

Wzór ankiety Referat Edukacji, Kultury i Sportu złoży na jedno z posiedzeń w maju b.r.  
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Ad. 5 

Starosta zapoznał zebranych z projektem decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekształcenia odpłatnie przysługującego Bankowi Spółdzielczemu w Raciborzu prawa 

użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej – działki nr 4527/169 k. m. 4, obręb 

Racibórz o pow. 0,0064 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00042383/1, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, w prawo jej własności. 

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

41006. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie przekształcenia odpłatnie 

przysługującego Bankowi Spółdzielczemu w Raciborzu prawa użytkowania wieczystego  

do nieruchomości gruntowej – działki nr 4527/169 k. m. 4, obręb Racibórz o pow. 0,0064 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00042383/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Raciborzu, w prawo jej własności. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

41711. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

41359. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach miesięcznych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od stycznia do marca 2012r. Ze względu na niezgodności zaobserwowane w sprawozdaniach 

kwartalnych, polecił Dyrektorom Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, aby zobligowali główne księgowe  

do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie oraz sporządzanie 

sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa Powiatowego w Raciborzu, celem 
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wyeliminowania błędów zawartych w sprawozdaniach. O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje w/w Dyrektorów.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

41494. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zmiany w planie imprez kulturalnych na 2012r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegające na: 

1) dopisaniu imprezy pn.: „XV Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Raciborzu”, której 

organizatorem jest Grupa SRC Rockers, termin realizacji: 1 maj 2012r. – kwota 

dofinansowania 1 000,00 zł (poz. nr 14 planu), 

2) zwiększeniu dofinansowania imprezy pn.: „XII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne  

ŚLĄSK - KRAINA WIELU KULTUR”, których organizatorem jest Stowarzyszenie 

Kultury Ziemi Raciborskiej ŹRÓDŁO, termin realizacji: 16 – 19 czerwiec 2012r.,  

z kwoty 2 100,00 zł na kwotę 2 600,00 zł (poz. nr 23 planu), 

3) dopisaniu imprezy pn.: „IX Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2012”, którego 

organizatorem jest Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT, 

termin realizacji: wrzesień - październik 2012r. – kwota dofinansowania 4 500,00 zł  

(poz. nr 33 planu). 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformować 

organizatorów imprez kulturalnych, że ostateczny termin składania wniosków o ujęcie  

w planie imprez kulturalnych na rok 2013 upływa 31 października b.r. Po tym terminie 

wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

budżetu Referatu Spraw Społecznych.  

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

41591. 

Wicestarosta przypomniał, że w budżecie Referatu Spraw Społecznych, w rozdziale 85 204,  

§ 2320, zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 165 534,00 zł na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie 
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innych powiatów. Powyższa kwota pozwoliła na kontynuację 16 porozumień z lat 

poprzednich, na nowych warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarcie wspomnianych porozumień 

spowodowało zaangażowanie przyznanych środków w wysokości 158 580,06 zł, pozostała 

różnica w kwocie 6 953,94 zł nie pozwala na zawarcie kolejnych porozumień. Obecnie  

w Referacie przygotowywane są dwa porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył budżet Referatu Spraw Społecznych w rozdziale 

85 204, § 2320 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

Jednocześnie, mając na względzie w/w kartę informacyjną dot. zwiększenia budżetu Referatu 

Spraw Społecznych, polecił Skarbnikowi Powiatu dokonanie analizy budżetu w tym zakresie 

i przedstawienie stosownych propozycji na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia dot. przygotowania nowej propozycji konkursu 

na „najlepszego rolnika ziemi raciborskiej”. 

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

41908. 

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

nowej propozycji konkursu na „najlepszego rolnika ziemi raciborskiej” polecił Kierownikowi 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przedstawić na jedno  

z posiedzeń w maju b.r. konkretne propozycje i założenia dotyczące formuły i konkursu.  

Po ich zaakceptowaniu nastąpi kolejny etap prac związany z m.in. opracowaniem regulaminu 

konkursu, powołaniem kapituły. Inauguracja konkursu nastąpi od 2013r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych. 

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

42013. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w I kwartale 2012r.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju do określenia realizacji zalecenia dot. przedkładania zbiorczej informacji nt. stopnia 

realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat 

Raciborski. 

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

39635. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski,  

2. polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju umieścić 

informację, o której mowa pkt 1 na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego,  

3. polecił dalsze bieżące monitorowanie aktualności danych zawartych w informacji 

oraz przedstawienie kolejnych danych po upływie drugiego kwartału b.r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

w Pogrzebieniu oraz Kuźni Raciborskiej na koniec I kwartału 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 39945. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012r. o godz. 15:00. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 41472. 

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 17 kwietnia 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 42092. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju na wniosek nr 2,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 kwietnia 

2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 41447, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 19 kwietnia 

2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 42089. 

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzieliła odpowiedzi 
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na wniosek nr 1 tiret: 1 i 2, wnioski: nr 2 i 3. Odnośnie wniosku nr 2 Kierownik przedłoży 

na jedno z kolejnych posiedzeń kartę informacyjną dot. kryteriów przyznawania 

honorowego patronatu Starosty imprezom, konkursom, itp. Odpowiedzi na wniosek nr 1 

tiret 3 udzieli Podinspektor ds. współpracy z mediami OR.  

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkowymi wyjaśnieniami Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Raciborzu zawartymi w piśmie z dnia 11 kwietnia b.r. dotyczącymi 

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 informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 40576. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu o realizacji wniosków z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

przeprowadzonej w w/w Zespole.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad  po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, 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 

41729. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok: 

1) zwiększył budżet Referatu Spraw Społecznych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem  

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie innych powiatów,  

2) dokonał zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

w kwocie 1 328 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. 

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

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na wniosek Skarbnika Powiatu wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu,  

o których mowa w piśmie nr ZSO Nr 1.3014.23.12 z dnia 23 kwietnia 2012r. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora.  

 

Starosta przedstawił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 16 kwietnia 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 42119.  

 Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 3, a Sekretarz Powiatu na wniosek nr 2,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 kwietnia 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 42117.   

 

Ad. 6 

 

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

5 Członków – 5 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 

kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów 

pasażerskich na trasie Rybnik – Chałupki – uzupełnienie. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 42005. 

 

II część – 27 kwietnia 2012r.  

 

Ad. 1 

 

Nawiązując do ustaleń z I części posiedzenia, Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 



 14 

Raciborskim. Poinformował, że Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim 

została opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na bazie 

Statystycznej Aplikacji Centralnej przygotowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

w Warszawie we współpracy i na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim oraz postanowił o jej 

przedłożeniu Radzie Powiatu Raciborskiego. 

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

 

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 24 kwietnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 24 – 27 kwietnia 2012r.  

3. Uchwała 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. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Raciborskim. 


