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OR.II.0022.1.20.2012 

PROTOKÓŁ  NR 72/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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: 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 71/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 maja 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 71/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 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, 
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że w załączniku nr 2 do projektu 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 75.000 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadania  

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

Stosownych zmian dokonuje się również w załączniku nr 3 do projektu uchwały,  

tj. w zestawieniu przychodów i rozchodów.  

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

44729. 

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 29 maja 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.0022.3.5.2012 z dnia 16 maja 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. Zmiany te dotyczą: 

1) zwiększenia planu wydatków - wkład własny o kwotę 75.000 zł na zadaniu  

pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" (poz. 1a pkt 14), 

2) zwiększenia planu wydatków - wkład własny o kwotę 25.000 zł na zadaniu  

pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" (poz. 1c pkt 9), 

3) dopisania umowy o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej pod poz. 2 pkt 21  

o wartości 4.489 zł, 

4) dopisania umowy "Asysta techniczna i serwis autorski nad oprogramowaniem - system 

budżetowo-księgowy" pod poz. 2 pkt 22 o wartości 29.282 zł, 
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5) dopisania umowy "Usługa kontroli zgodności bezpiecznego stanowiska komputerowego 

(kancelaria niejawna) umowa II" pod poz. 2 pkt 23 o wartości 3.000 zł. 

 

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

44731. 

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 29 maja 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.0022.3.5.2012 z dnia 16 maja 2012r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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

46215. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się 

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

46614. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się 

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

46782. 

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 szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

46783. 

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 określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

 

Wicestarosta 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 

46334. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”. 

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

46229. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 28 marca 2012r. Rada Nadzorcza Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła do realizacji program 

pilotażowy „Aktywny samorząd” zobowiązując jednocześnie Zarząd PFRON do opracowania 

kierunków działań i warunków brzegowych realizacji programu. Dnia 17 maja 2012r. 

Zarządu PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2012 roku. W ramach programu niektóre 

zadania realizowane dotychczas przez oddziały wojewódzkie PFRON mogą być realizowane 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Program zakład również realizację jednego nowego 

zadania "pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej". 

Jak podkreślił Wicestarosta w przypadku przystąpienia do programu jednostka samorządu 

terytorialnego zawiera z PFRON porozumienie o przystąpieniu do realizacji wskazując 

jednocześnie powiatowe centrum pomocy rodzinie jako bezpośredniego realizatora programu. 

Realizator corocznie składa wniosek o środki, podpisuje z PFRON umowę na dany rok  

na realizację zadań w ramach przyznanych środków, realizuje zadania i rozlicza środki.  

Za realizację programu realizator pobiera tytułem jego obsługi 3% wydatkowanych środków.  

Termin złożenia oświadczenia o gotowości realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” upływa dla jednostki samorządu terytorialnego 31 maja 2012r. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON w 2012 roku realizowane będą następujące obszary 

programu:  

1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;  

2) obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem;  
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3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich;  

4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich;  

5) obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich;  

6) obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;  

7) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;  

8) obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;  

9) obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  

dla osoby zależnej.  

Zgodnie z warunkami brzegowymi określonymi przez Zarząd PFRON beneficjentem 

programu może być osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym  

lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo poszczególne obszary posiadają inne 

ograniczenia np. wkład własny beneficjenta, ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksel 

własnego in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową  

oraz awalem współmałżonka.  

Warunkiem przystąpienia samorządu powiatowego do realizacji programu jest nieposiadanie 

przez realizatora programu:  

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;  

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;  

3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego 

oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.  

 

Na dzień dzisiejszy trudno jest określić przybliżoną liczbę beneficjentów, gdyż Oddział Śląski 

PFRON nie dysponuje statystyką ile wniosków z poszczególnych powiatów w ramach 

obszarów programu było zrealizowanych w roku 2010 i 2011, a obszar F – pomoc  

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej jest 

zadaniem nowym. 

Jak dodał Wicestarosta Dyrektor PCPR w Raciborzu stwierdził, iż do realizacji programu 

koniecznym jest zatrudnienie dodatkowo 2 osób. W ocenie Referatu Spraw Społecznych  

jest to bardzo daleko idąca ostrożność. Warunki brzegowe realizacji programu określone 

przez Zarząd PFRON znacznie ograniczają liczbę beneficjentów. Wydaje się, iż realizację 

programu można rozpocząć przy obecnym zatrudnieniu, a ewentualne zwiększenia 



 7 

zatrudnienia o 0,5 lub 1,00 etat dokonać w terminie późniejszym, po kilku miesiącach 

realizacji.  

Konkludując Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie 

do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pn. „Aktywny samorząd” i podjął uchwałę w tej sprawie. 

Projekt uchwały w w/w sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 46231. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do programu pn. „Aktywny samorząd”. 

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

Ad. 4 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji na temat zasad i wariantów ustanowienia 

służebności przesyłu. 

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

46115. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję ustanawiania służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących drogi publiczne, będących własnością Powiatu 

Raciborskiego za jednorazową opłatą, na czas nieoznaczony. 

 

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 

46483. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

45613. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych  

zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie  

do 31 maja roku następnego po zakończeniu roku budżetowego informację dotyczącą: 

1) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie   

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA (Załącznik Nr 1 do karty 

informacyjnej),  

2) kwoty wymagalnych zobowiązań (Załącznik Nr 2 do karty informacyjnej),  

3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 3  

do karty informacyjnej),  

4) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia (Załącznik  

Nr 4 do karty informacyjnej),  

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (Załącznik Nr 5 do karty 

informacyjnej). 

 

Jak dodała Skarbnik Powiatu powyższe dane zostały uzyskane z komórek organizacyjnych 

tut. Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu umieścić w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacje nt.: 

1) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

2) kwoty wymagalnych zobowiązań,  

3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

4) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 
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umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,  

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wykonania 

robót związanych z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych. 

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

45435. 

Starosta przypomniał, że w/w karta informacyjna była omawiana na poprzednim posiedzeniu. 

Jak ustalono nie ma możliwości sfinansowania robót dotyczących odwodnienia DP 3505S  

w Gminie Pietrowice Wielkie – Cyprzanów w kierunku do Pietrowic Wielkich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót związanych  

z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych, tj.  

1) DP 3505 S w Gminie Pietrowice Wielkie – Cyprzanów w kierunku do Pietrowic 

Wielkich. Szacunkowy koszt wykonania robót 50 000,00 zł, 

2) DP 3543 S na pograniczu Gmin Racibórz i Kornowac – ul. Pogrzebieńska – Brzeska 

pomiędzy miejscowościami Racibórz – Pogrzebień. Szacunkowy koszt wykonania robót 

30 000,00 zł, 

3) DP 3529 S w Gminie Krzyżanowice – pomiędzy miejscowościami Tworków - Bolesław. 

Szacunkowy koszt wykonania robót 20 000,00 zł 

oraz zabezpieczenie środków w kwocie 100 000,00 zł brutto z przeznaczeniem  

na w/w roboty. W/w środki przekazane zostaną do dyspozycji PZD w Raciborzu (dział 900, 

rozdział 90001, § 4300). 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor PZD w Raciborzu w lipcu b.r. przedstawił wykaz 

rowów i przepustów na odcinkach dróg powiatowych, które należałoby odtworzyć  

wraz z propozycją cenową i czasową ich wykonania. Po otrzymaniu w/w informacji 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów przygotuje kartę informacyjną w powyższej 

sprawie, celem zweryfikowania kolejności robót przez Członków Zarządu, a następnie 

zaopiniowania przez właściwą Komisję Rady.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. propozycji 

inwestycji drogowych do projektu planu rozwoju sieci drogowej. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

45438. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawioną przez Dyrektora PZD  

w Raciborzu propozycję zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w celu opracowania 

projektu planu rozwoju sieci drogowej na 2014-2020, postanawiając, że przeanalizuje  

w/w propozycję udając się na wizje lokalne na drogach powiatowych w miesiącach lipiec  

– sierpień b.r.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia dot. przedstawienia propozycji  

i założeń dotyczących formuły nowego konkursu na „najlepszego rolnika ziemi raciborskiej”. 

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

46422. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaakceptował założenia dotyczące formuły konkursu 

„Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej …… roku” oraz polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przekazać je na najbliższe posiedzenie Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania. Po pozytywnym zaopiniowaniu 

założeń Referat dopracuje regulamin konkursu i przedstawi go na jednym z kolejnych 

posiedzeń Zarządu.  

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 21 maja 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 46322, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 maja 2012r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 46070.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielił 

odpowiedzi na wniosek nr 1,  

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

z Zagranicą w dniu 23 maja 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 46871. Zarząd polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24 maja 

2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 47026. 
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Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzieliła odpowiedzi 

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

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 maja 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 47027.   

 

Starosta przedstawił trzy interpelacje radnego Adriana Plury złożone w dniu 25 maja 2012r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 46664, 46666, 

46672. 

Zarząd polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych uzyskać informacje dot. finansowania pobytu 

dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Kuźni Raciborskiej 

oraz Pogrzebieniu, a następnie przygotować kartę informacyjną z propozycją odpowiedzi 

na w/w interpelację,  

2. Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa udzielić odpowiedzi na interpelację 

dot. pozwolenia dla sieci PLAY na budowę masztu telefonii komórkowej w Rudach  

przy ul. Cegielskiej oraz wspólnie z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na interpelację dot. możliwości budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Rudy w Gminie Kuźnia Raciborska.  

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, że Rada Społeczna Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu podjęła Uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora jednostki. 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 6 lipca 2010r. nagrodę roczną dyrektorowi przyznaje się, w okresie do 3 miesięcy,  

po przyjęciu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. Planuje się, że zatwierdzenie w/w sprawozdania nastąpi na sesji, 

która odbędzie się w czerwcu b.r.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd postanowił, że do omówienia powyższej sprawy powróci 

po zatwierdzeniu przez Radę sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2011r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

proponując wznowienie obrad  po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   
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II część 

 

Ad. 1 

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 

46801. 

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 5 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 29 maja 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

4. 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do programu pn. „Aktywny samorząd”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 


