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OR.II.0022.1.18.2012 

PROTOKÓŁ  NR 70/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 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 69/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 maja 2012r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 

01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansu na dzień 31.03.2012r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2012r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2012r. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 69/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 2012r. 

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

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansu na dzień 31.03.2012r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2012r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2012r. 

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

43830. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. rachunku zysków    

i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansu na dzień 31.03.2012r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2012r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2012r. powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad. 3 

Wicestarosta zapoznał zebranych  ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.   

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 44217. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej” wniósł dodatkowe zmiany polegające na: 

a) zastąpieniu w zdaniu (wiersz 18 strona 4 sprawozdania) sformułowania:” realizując to 

zadanie wydało 2 471 862,93 zł”, sformułowaniem:” na zapewnienie opieki dzieciom 

pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej wydało kwotę 2471 862,93 

zł”, 

b) dodaniu do sprawozdania pkt 4.9 zatytułowanego; „Zadania zrealizowane w oparciu    

o potrzeby w zakresie pomocy społecznej zgłoszone na 2011 rok”. 

Po zmianie Zarząd pozytywnie zaopiniował w/w sprawozdanie oraz postanowił o przekazaniu 

go na sesję w dniu 29 maja 2012r.   

 

 

Ad. 4 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno - Administracyjnego dot. 

ubezpieczenia jednostek organizacyjnych powiatu. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

44739. 

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

jednostek organizacyjnych powiatu zaakceptował zaproponowane rozwiązanie polegające na 

zaniechaniu wspólnego ubezpieczania jednostek organizacyjnych powiatu i powrót do 

wcześniej obowiązujących zasad, zgodnie z którymi kierujący jednostkami sami 

zabezpieczają powierzony im majątek. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu 

Raciborskiego kwoty 46.000,00 zł na w/w cel. 

 

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 

44729. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

polecił zabezpieczyć w budżecie Powiatu Raciborskiego kwotę z wolnych środków 

pozostałych z roku 2011 w wysokości 46.000,00 zł na ubezpieczenie jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz wniósł dodatkowe zmiany polegające na: 

1) zmniejszeniu planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich w rozdziałach: 75020, § 4300 o kwotę 3 903,00 zł, 80195, § 4430 o kwotę 

23 530,00 zł, 85202, § 4430 o kwotę 4 919,00 zł, 85218, § 4430 o kwotę 103,00 zł, 85333, 

§ 4430 o kwotę 1 545,00 zł –łączne zmniejszenia : 34 000, 00 zł, z przeznaczeniem na 

ubezpieczenie Powiatu Raciborskiego, 

2) zwiększeniu planu finansowego: 

a) Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu o kwotę: 1 500,- zł, 

b) Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu o kwotę: 4 900,- zł, 

c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu o kwotę: 5 270,- zł, 

d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o kwotę: 6 500,- zł, 

e) Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu o kwotę: 14 500,- zł, 

f) Młodzieżowego Dom Kultury w Raciborzu o kwotę: 6 000,- zł, 

g) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o kwotę: 2 230,- zł, 

h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o kwotę: 600,- zł, 

i) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu o kwotę: 3 000,- zł, 
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j) Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu o kwotę: 12 100,- zł, 

k) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu o kwotę: 8 000,- zł, 

l) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu o kwotę: 6 000,- zł, 

m) Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu o kwotę: 1 900,- zł, 

n) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o kwotę: 4 300,- zł, 

o) Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Pia-

stowskim w Raciborzu o kwotę: 2 000,- zł, 

p) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o kwotę: 1 200,- zł, łącznie 

zwiększenia : 80 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku tych 

jednostek. 

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd 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 29 maja 2012r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

44731. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany w projekcie uchwały w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Po zmianie Zarząd 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 29 maja 2012r.  

 

Wicestarosta przedstawił 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 

43910. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował 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 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2012r.   

Wicestarosta przedstawił 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 

44064. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

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

44241. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości wniósł 

dodatkowe zmiany polegające na dodaniu w uzasadnieniu uchwały w 3 akapicie zdania          

o treści: „ W tym konkretnym przypadku, dotyczącym przekazania na rzecz Powiatu 

Raciborskiego części nieruchomości, na której znajduje się fragment boiska Zespołu Szkół 

Specjalnych, zasadne jest aby Rada Powiatu wydała taką zgodę”.  

Po dokonaniu w/w zmiany Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2012r. 

 

Ad. 5  

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 



 6 

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

44463. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2011 rok i postanowił o jej 

przedłożeniu Radzie Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości gruntowej, położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

43998. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Pietrowicach 

Wielkich, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

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

41487. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 jednostki podległej na 2012r. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

44526. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umorzenia 

pożyczki Nr 14/2008/62/OA/oe/P z dnia 01.10.2008r. otrzymanej na „Termomodernizację 

budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego 

znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

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

44438. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o braku możliwości umorzenia pożyczki na 

realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego     

i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przystąpienia 

do współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej. 

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

44454. 

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

współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej powróci na 

kolejnym posiedzeniu Zarządu. Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Skarbnikowi Powiatu przygotowanie wykazu dłużników (osób prawnych) Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu:      

„Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu polegający m. in. na 

remoncie elewacji i pokrycia dachowego, wykonanie remontu poddasza kaplicy, budowa 

drogi dojazdowej z parkingiem oraz wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy w budynku 

bramnym”. 

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

44880. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę do kwoty 19.379,26 zł 

(brutto)  za roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu „ Wykonanie 

remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu polegający m. in. na remoncie elewacji     

i pokrycia dachowego, wykonanie remontu poddasza kaplicy, budowa drogi dojazdowej         

z parkingiem oraz wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym” ze 

środków własnych Referatu (Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 (poz. WPF 1.a)14).   

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  dot. zwiększenia 

budżetu Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

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

44301. 

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

budżetu Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, 

przygotowaną zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25.04.2012r. 

zwiększył budżet Referatu Spraw Społecznych w rozdziale 85 204, § 2320 o kwotę 

35 000,00 zł przeniesioną z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,    

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się w dniu 16 maja 2012r. o godz. 14:00. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 44661. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska  
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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 9 maja 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku                    

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.               


