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OR.II.0022.1.21.2012 

PROTOKÓŁ  NR 73/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 czerwca 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 72/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta zaprosił zebranych na wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Raciborskiego, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012r.  

o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  

przy Pl. Wolności 13. W trakcie posiedzenia zaplanowano także wyjazd do SP ZOZ 

Kędzierzyn-Koźle oraz spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1.  

Wicestarosta przekazał, że 14 czerwca b.r. odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSE w Raciborzu, w której razem  

z Piotrem Olendrem reprezentuje organ prowadzący. W związku z powyższym  

po zakończeniu posiedzenia w/w Komisji uda się na wspólne posiedzenie Zarządów  

do Kędzierzyna – Koźla. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 72/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

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

46930. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2011r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

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

46835. 

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 Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

47713. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu opisać w uzasadnieniu zmiany, jakie 

nastąpiły w sieci publicznych szkół, o których mowa w w/w projekcie uchwały.  

Po zmianie, 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 ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu  

oraz kontroli ich wykorzystania. 

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

47683. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania dokonał zmiany 

polegającej na wykreśleniu § 21 projektu uchwały.  

Po zmianie, 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 warunków i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu podjąć działania mające na celu 

skierowanie projektu uchwały do konsultacji społecznych. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, położonej w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

47400. 
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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 odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, 

położonej w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

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

46802. 

Wicestarosta zaproponował, aby przedłużyć z dniem 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r. 

Panu Jackowi Kąskowi powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. Przekazał, że Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu na posiedzeniu  

w dniu 23 kwietnia 2012r. pozytywnie zaopiniowała przedłużenie powierzenia funkcji 

dyrektora Panu Jackowi Kąskowi na kolejne 5 lat. Śląski Kurator Oświaty pismem  

z dnia 18 maja 2012r. zaakceptował propozycję przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora 

w/w osobie. 

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

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

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

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 

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart, 

nauczycielowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

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

47150.  

Wicestarosta przekazał, że z dniem 31 sierpnia 2012r. upływa okres powierzenia zadań 

doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart. W związku z powyższym organ 
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prowadzący może przedłużyć powierzenie zadań doradcy metodycznego po zasięgnięciu 

opinii dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 

„WOM” i dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także nauczycieli 

korzystających z pomocy nauczyciela – doradcy metodycznego. Przedłożone opinie 

wskazują, iż w/w osoba wypełniała swoje obowiązki rzetelnie. Nauczyciele bardzo dobrze 

ocenili poziom bezpośredniego wsparcia oraz udzielonej pomocy w rozwiązywaniu 

problemów metodyczno-dydaktycznych ze strony Pani Grażyny Lompart, jako nauczyciela  

– doradcy metodycznego. 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zaproponował, aby przedłużyć powierzenie zadań 

nauczyciela – doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart, nauczycielowi Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.  

W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, 

nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

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

47148. 

Wicestarosta przekazał, że w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2012r. okresu 

powierzenia zadań doradcy metodycznego z geografii Pani Jolancie Żurek organ prowadzący 

może przedłużyć powierzenie zadań po zasięgnięciu opinii dyrektora Regionalnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” i dyrektora szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, a także nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela – 

doradcy metodycznego. Przedłożone opinie wskazują, iż w/w osoba wypełniała swoje 

obowiązki rzetelnie. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poziom bezpośredniego wsparcia  

oraz udzielonej pomocy w rozwiązywaniu problemów metodyczno-dydaktycznych ze strony 

Pani Jolanty Żurek, jako nauczyciela – doradcy metodycznego. 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zaproponował, aby przedłużyć powierzenie zadań 

nauczyciela – doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 

2013r. W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

47242. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody rzeczowej dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

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

47894. 

Wicestarosta zaproponował, aby przyznać drużynie Raciborskiego Towarzystwa Piłkarskiego 

"Unia" Racibórz nagrodę rzeczową w postaci sprzętu sportowego o wartości 10 000 zł  

za osiągnięte wyniki sportowe w piłce nożnej kobiet, tj. zdobycie przez drużynę tytułu 

Mistrza Polski w Piłce Nożnej Kobiet w sezonie 2011/2012. Powyższa propozycja spotkała 

się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

47352. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

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 

47889. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 4 

 

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 

47760. 

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

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego 
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Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Domu Pomocy 

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

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu przez Skarbnika Powiatu z pismem Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Nr MOS-3014-30/2012 z dnia 4 czerwca 

2012r. wyraził zgodę na dokonanie Zarządzeniem Dyrektora przesunięcia polegającego na: 

1) zmniejszeniu w dziale 854, rozdziale 85407, paragrafie 4270 o kwotę 11.000 zł, 

2) zwiększeniu w dziale 854, rozdziale 85407, paragrafie 4210 o kwotę 11.000 zł. 

Powyższe środki mogą być przeznaczone tylko na zakup materiałów niezbędnych  

do przeprowadzenia prac remontowych holu parteru w budynku Ośrodka. Bez zgody Zarządu 

Powiatu Raciborskiego środki te nie mogą być wydatkowane na inny cel.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora MOS-u.  

 

Na wniosek Wicestarosty Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty 

informacyjnej Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie kompleksowej informacji 

dotyczącej zasad finansowania sportu przez powiat ze szczególnym uwzględnieniem 

poszczególnych form i możliwości ich zastosowania powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. aktualizacji wniosku o dofinansowanie pt. „Troska o życie – zakup nowoczesnej 

aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

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

47946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu  

pt. „Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo 

tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę 257 343,00 zł  
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oraz na wprowadzenie w/w zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022 na sesji w dniu 26 czerwca 2012r.  

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu:  „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady  

i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B 

oraz zakres  baszty i  pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

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

47712. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót nie ujętych w dokumentacji 

projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych 

arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku 

słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”,  

a dotyczących: 

1) ułożenia przewodów elektrycznych, 

2) uzupełnienia kanalizacji teletechnicznej, 

3) montażu opraw oświetleniowych, 

4) wykonania modernizacji rozdzielni, 

5) wykonania pomiarów sprawdzających, 

oraz na ich zapłatę do kwoty 68 675,82 zł brutto (płatne z działu 921, rozdziału 92120,  

§ 6050). 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na XIX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 maja 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 48015. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 

radnego Adriana Plury, interpelację radnego Leonarda Malcharczyka oznaczoną lit. a, 

interpelację radnego Marcelego Klimanka oznaczoną lit. a,  
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2. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi na  

interpelację radnego Leonarda Malcharczyka oznaczoną lit. b, 

3. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego 

Marcelego Klimanka oznaczone lit. b i c. Ponadto po zapoznaniu się z interpelacją 

radnego Adriana Plury dot. informowania radnych o kolejnych etapach utworzenia 

środowiskowego domu pomocy społecznej typu „B” na terenie Powiatu Raciborskiego 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować w tej sprawie kartę 

informacyjną na posiedzenie Zarządu w dniu 19 czerwca b.r., a następnie udzielić 

odpowiedzi na w/w interpelację.  

 

Starosta przekazał, że w dniu 6 czerwca 2012r. o godz. 14:30 w siedzibie Starostwa odbędzie 

się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie: kontynuacja 

kontroli „Wykonanie budżetu Powiatu za 2011r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu”, rozpatrzenie skargi na działalność Starosty 

Raciborskiego. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 47600. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała zebranych o aktualnym stanie prac Zespołu  

powołanego do opracowania nowej wersji Statutu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/199/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 48052. 

 

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 5 czerwca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 czerwca 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego chemii Pani Grażynie Lompart, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia zadań 

doradcy metodycznego geografii Pani Jolancie Żurek, nauczycielowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rzeczowej  

dla drużyny RTP Unia Racibórz. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 


