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OR.II.0022.1.23.2012 

PROTOKÓŁ  NR 75/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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 74/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 czerwca 2012r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 74/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

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 

49946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
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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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

49945. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu 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 

49947. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odstąpienia  

od odwołania darowizny nieruchomości. 

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

49834. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny 

nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Ad. 3 

 

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 

49918. 

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

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z  postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.21.2012 pn. „Wykonanie boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy 

budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”. 

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

49767. 

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

0 głosów wstrzymujących – 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.272.21.2012 pn. „Wykonanie 

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy 

budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu” : 

1) wyraził zgodę na przeniesienie środków w wysokości 19 195 zł z działu 801, rozdziału 

80195, § 6050 do działu 801, rozdziału 80130, § 6050, 

2) wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia omawianego 

przetargu nr SZ.272.21.2012 do kwoty 384 354,35 zł (na którą składają się kwoty 

355 765,19 zł + 9394,81 zł + 19 194,35 zł), co umożliwi wybór Wykonawcy spośród 

złożonych ofert o nr 1 i 2. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci centrali telefonicznej data 

nabycia 2002r. oraz komputera/skanera data nabycia 2002r. w Młodzieżowym Ośrodku 

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

48915. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na likwidację środków trwałych w postaci centrali telefonicznej data nabycia 2002r.  

oraz komputera/skanera data nabycia 2002r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach polecił, aby Dyrektor Ośrodka przedłożyła do tut. Starostwa kserokopię protokołu 

Komisji Likwidacyjnej dot. w/w środków trwałych. Po jej dostarczeniu Zarząd powróci  

do sprawy na kolejnym posiedzeniu.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować 

pisma do dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski w sprawie przekazania informacji nt. obowiązujących regulacji dotyczących 

przyjmowania, gospodarowania i likwidacji środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia. 

Po otrzymaniu w/w informacji Referat przygotuje kartę informacyjną na jedno z kolejnych 

posiedzeń Zarządu.  

Ponadto w przypadku kolejnych wniosków dyrektorów szkół dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych Zarząd polecił, aby załączali oni do wniosków kserokopie 

protokołów Komisji Likwidacyjnej. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu poinformuje w/w dyrektorów.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. obowiązków 

rodziców biologicznych i opiekunów prawnych dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2011r. 

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

50159. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. obowiązków rodziców biologicznych i opiekunów prawnych dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

w 2011r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typ B. 

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

49838. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Spraw Społecznych dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy typ B powróci  

na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, na które zaprosi Przewodniczącego Zespołu  

ds. opracowania koncepcji utworzenia i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy 

typu B oraz Kierownika w/w Referatu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia dokumentacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

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

49821. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną dokumentacją postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Jednocześnie zaprosił na posiedzenie w dniu 3 lipca b.r. kandydata na stanowisko dyrektora 

w/w szkoły Pana Zenona Sochackiego. Godzina posiedzenia zostanie ustalona w terminie 

późniejszym. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje  

Dyrektora. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 maja 2012r. dot. zwrócenia się 

pisemnie do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, którzy 

dotychczas nie stosowali tzw. zasady „dwóch rąk” czyli podpisywania przelewów 

finansowych przez dwie osoby. 

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

49294. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. stosowania tzw. zasady „dwóch 

rąk” czyli podpisywania przelewów finansowych przez dwie osoby w jednostkach, które  

do tej pory jej nie stosowały czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 maja 2012r. dot. przekazania założeń dotyczących formuły 

konkursu „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej ….. roku” na posiedzenie Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania. 

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

49518. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. przekazania założeń dotyczących formuły 

konkursu „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej ….. roku” na posiedzenie Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, zaplanowanych na miesiąc czerwiec 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 49814. 

 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przekazała, że do Rady Powiatu Raciborskiego wpłynęło 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia 

nieważności Uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w całości jako niezgodnej  

z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. W ocenie 

organu nadzoru wszczęcie postępowania jest zasadne z uwagi na fakt, iż przedmiotowa 

uchwała Rady Powiatu Raciborskiego zawiera uchybienia w zakresie realizacji delegacji 

ustawowej określonej w art. 42 ust. 2 pkt 4. Przedmiotowy Statut Szpitala nie obejmuje 

obligatoryjnego zapisu dotyczącego okoliczności odwołania członków rady społecznej przed 

upływem kadencji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zawiadomieniem o wszczęciu 

postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/197/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w całości jako niezgodnej z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy  
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z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować: 

1) nowy projekt uchwały Rady w w/w sprawie uwzględniający obligatoryjny zapis 

dotyczący okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji  

i jednocześnie uchylający Uchwałę Nr XIX/197/2012 z dnia 29 maja 2012r.,  

2) projekt uchwały Zarządu w sprawie skierowania do konsultacji projektu uchwały,  

o którym mowa w pkt 1.  

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zaproponuje, aby Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego wystosował pismo do Wojewody Śląskiego informujące o podejmowanych 

działaniach w powyższym zakresie.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Zarząd postanowił, że do omówienia 

projektu 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 powróci na jednym z kolejnych posiedzeń, polecając 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wypracowanie nowego brzmienia projektu 

uchwały wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

W projekcie tym zostanie zmieniona wysokość progów dochodowych, które trzeba spełnić,  

aby ubiegać o częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej.  

 

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 19 czerwca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2012. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny 

nieruchomości. 


