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OR.II.0022.1.22.2012 

PROTOKÓŁ  NR 74/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 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. Wizyta Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu dot. dofinansowania 

transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 73/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 czerwca 2012r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu 

Franciszka Mandrysza i poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu dot. dofinansowania transportu osób 

niepełnosprawnych – uczestników WTZ. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 46595. 
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Kierownik Mandrysz zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 15 000 zł transportu 

osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Raciborzu, codziennie dowożonych i odwożonych na zajęcia. 

Poinformował, że obecnie z zajęć WTZ korzysta 70 osób – mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego, z czego 32 osoby są dowożone i odwożone transportem Warsztatu. Z kolei 

dzienny przebieg w kilometrach wynosi 400 km, a norma zużycia paliwa dla VW – Bus 

wynosi 8,5 l na 100 km. Po przeliczeniu miesięczny koszt paliwa z kosztami eksploatacji 

obecnie wynosi 4 500 zł. Jest to kwota, której przy maksymalnych oszczędnościach  

nie można wygospodarować ze środków przyznanych na działalność Warsztatów w 2012r.  

Jak podkreślił Kierownik Mandrysz podejmowane są działania zmierzające do tego,  

aby uczestnicy Warsztatów korzystali z transportu zbiorowego, jednakże osoby, które 

posiadają orzeczony II stopień niepełnosprawności nie posiadają zniżki na dojazdy, stąd 

koszty te są znacznym obciążeniem dla ich budżetów.  

Jak poinformował Wicestarosta istnieje możliwość dofinansowania ze środków PFRON 

kosztów transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

jednakże z dochodów własnych Powiatu Raciborskiego należy zabezpieczyć pozostałe 10% 

kosztów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Raciborzu nr WTZ.582.32.2012 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie 

dofinansowania w kwocie 15 000 zł transportu osób niepełnosprawnych, uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej i dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika 

tych Warsztatów postanowił, że w miesiącu wrześniu b.r. przeanalizuje wydatkowanie  

przez PCPR w Raciborzu i PUP w Raciborzu środków PFRON oraz wniosków,  

które jeszcze mają być zrealizowane do końca 2012r. W przypadku gdy okaże się,  

że któraś z jednostek dysponuje wolnymi środkami zaproponuje Radzie przesunięcie tych 

środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jednocześnie środki na wkład własny 

w kwocie ok. 1500 zł Warsztaty powinny pozyskać z innych źródeł. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora OPS w Raciborzu. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 73/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 czerwca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 



 3 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2011 rok. 

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

48598. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 czerwca 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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

48272. 

Członkowie Zarządu Powiatu wnieśli drobną poprawkę co do oznaczenia § 1 zdanie ostatnie 

projektu uchwały.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2011 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2012r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

49040. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

zwiększył w rozdziale 80130 plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu o kwotę 10 000 zł (środki otrzymane z funduszu grantowego w ramach konkursu 

organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia a przeznaczone m.in. na doposażenie pracowni 

chemicznej, zakup nagród do konkursów chemicznych).  



 4 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – 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 26 czerwca 2012r. 

 

Starosta omówił 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 

49043. 

Mając na względzie wyżej omówione zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

Zarząd wniósł zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  

– 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – 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 26 czerwca 2012r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem 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. 

Wicestarosta poinformował, że w/w projekt uchwały został przekazany do konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje będą trwały od 11 czerwca do 25 czerwca b.r. 

Wyniki konsultacji powinny zostać przekazane na sesję w dniu 26 czerwca b.r.  

wraz z przedmiotowym projektem uchwały. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby na kolejnym posiedzeniu Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych wyjaśnił zapisy § 5 projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  
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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. Dalsze decyzje co do w/w projektu uchwały zostaną podjęte na kolejnym 

posiedzeniu.  

Jednocześnie Zarząd postanowił, aby w przypadku przedkładania na posiedzenia nowych 

regulacji prawnych (np. projektów uchwał) w obradach uczestniczyły osoby, które są 

odpowiedzialne za ich opracowywanie, celem złożenia stosownych wyjaśnień i udzielenia 

odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości co do poszczególnych zapisów w dokumentach.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 

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

48599. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego  

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2012 – 2015. 

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

49054. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2012 – 2015 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2012r. 
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Ad. 4 

 

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 

48922. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską. 

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

47830. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 

znajdującego się w Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach pomiędzy 

Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską zmienił 

§ 2 w ten sposób że otrzymał on brzmienie: „§ 2. Przedmiotem umowy najmu, o której mowa 

w § 1, jest pomieszczenie nr 3 o pow. 19 m², znajdujące się na parterze internatu nr 2 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ulicy Szkolnej 2 na okres  

do 30 czerwca 2013 r.”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym  

w Rudach, a Panią Haliną Wyjadłowską. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu. 

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

48754. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że stosownym zarządzeniem Starosty zostanie wszczęta 

procedura naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Ustalono, że w skład komisji do przeprowadzenia naboru wejdą: Andrzej Chroboczek  

- Przewodniczący Komisji oraz Członkowie: Piotr Olender, Marceli Klimanek, Aleksander 

Kasprzak, Beata Bańczyk, Ewa Girek. 

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną Referatu 

Architektury i Budownictwa dot. wniosków Wójta Gminy Rudnik  

(nr IRI.6722.0016.7.2011.2012 z dnia 04.06.2012r., nr IRI.6722.0015.7.2011.2012  

z dnia 04.06.2012r., nr IRI.6722.0014.7.2011.2012 z dnia 04.06.2012r.,  

nr IRI.6722.0013.7.2011.2012 z dnia 04.06.2012r., nr IRI.6722.0012.7.2011.2012 z dnia 

04.06.2012r. oraz nr IRI.6722.0010.7.2011.2012 z dnia 04.06.2012r.) o uzgodnienie: 

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/301/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa 

Rudnik, 

2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/302/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój, 
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3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/303/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój, 

4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/304/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój, 

5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/305/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój, 

6. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/306/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój, 

7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXVIII/307/2010 z dnia 26 maja 2010r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze  

i przewidziane pod planowany rozwój.  

 

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

48901. 

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator Referat Architektury i Budownictwa 

po przeanalizowaniu złożonych wraz z wnioskiem dokumentów ustalił, iż nie ma uwag co do 

proponowanych rozwiązań planistycznych w zakresie ich zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu. W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  



 9 

poz. 717 z późn. zm.) należy w/w projekty uzgodnić w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, tj. w formie postanowienia. 

W/w projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 48902. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekty zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętych uchwałami Rady Gminy Rudnik 

Nr XXXVIII/301/2010, Nr XXXVIII/302/2010, Nr XXXVII I/303/2010,  

Nr XXXVIII/304/2010, Nr XXXVIII/305/2010, Nr XXXVII I/306/2010  

oraz Nr XXXVIII/307/2010 z dnia 26 maja 2010r. w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie.  

Postanowienie znajduje się aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury  

i Budownictwa.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr SZ.272.17.2012 pn. „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”. 

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

48879. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.17.2012 pn. „Wymiana 

pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu” wyraził zgodę na: 

1) przeniesienie środków w wysokości 880 zł z działu 801, rozdziału 80195, § 6050  

do działu 801, rozdziału 80130, § 6050, 

2) zwiększenie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia w/w przetargu  

nr SZ.272.17.2012 do kwoty 255 185,91 zł (na którą składają się kwoty 245 857,52 zł  

+ 8 448,88 zł + 879,51 zł) co umożliwi wybór Wykonawcy spośród złożonych ofert  

o nr 1 i  2. 

 

Starosta zaprezentował 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, 
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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 

48892. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę 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” do kwoty 19 443,32 zł (brutto). Płatne  

z działu 921, rozdziału 92120, § 6050. 

 

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 

48888. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. aktualizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Środowiska. 

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

48592. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Referatowi Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa przygotowanie projektów „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 ”  

wraz z „Raportem z wykonania  Programu  Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

za lata 2010-2011”.  

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby sporządzone dokumenty, po poddaniu ich 

opiniowaniu i konsultacjom społecznym, przekazać na listopadowe posiedzenie Rady 

Powiatu Raciborskiego, którego tematem wiodącym będzie „Stan środowiska i rolnictwa  

w Powiecie Raciborskim”. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

w sprawie kompleksowej informacji dotyczącej zasad finansowania sportu przez powiat  

ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych form i możliwości ich zastosowania. 

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

47747. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu w sprawie kompleksowej informacji dotyczącej zasad finansowania sportu  

przez powiat ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych form i możliwości ich 

zastosowania.  

 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała zebranych o aktualnym stanie prac Zespołu  

powołanego do opracowania nowej wersji Statutu Powiatu Raciborskiego. Przekazała,  

że w/w dokument został przekazany do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny  

nad jednostkami samorządu terytorialnego do wstępnego zaakceptowania. 

 

Ad. 6 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/193/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48184. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/194/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48188. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła  

p.w. św. Jerzego w Sławikowie”. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48756. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48258. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/197/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania 
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statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48254. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XIX/198/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie odstąpienia  

od odwołania darowizny nieruchomości. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 48252. 

 

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. ----------------------- 

5. ----------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu pomieszczenia znajdującego się w Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym  

w Rudach pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach,  

a Panią Haliną Wyjadłowską. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 


