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OR.II.0022.1.26.2012 

PROTOKÓŁ  NR 78/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 lipca 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 77/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 lipca 2012r.  

2. Wizyta Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Zenona Sochackiego. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego i 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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 77/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 lipca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.07.2012r. uczestniczył 

przewodniczący klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej Ryszard Winiarski. 
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Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

Zenona Sochackiego i pogratulował w imieniu swoim i zebranych Panu Dyrektorowi 

wygranego przez niego konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

na kolejną kadencję. 

Wicestarosta poinformował, iż ze wstępnych wyników naboru do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych wynika, że z przedstawionej przez szkołę oferty nauki na kierunkach technik 

ekonomista, technik spedytor, technik logistyk, technik handlowiec i technik organizacji 

reklamy oraz sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej, szanse na otwarcie mają tylko 2 

oddziały na kierunku technik ekonomista i 1 oddział na kierunku organizacja reklamy. 

Dyrektor Zenon Sochacki poinformował, iż po zamknięciu naboru wyniki będą szczegółowo 

analizowana tak, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

Następnie Dyrektor po zadawaniu pytań przez członków Zarządu udzielał informacji na temat 

koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, tak aby w przyszłości zachęcić uczniów do 

podejmowania nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Dyrektor Zenon 

Sochacki poinformował, iż chciałby postawić na jeszcze większą promocję szkoły między 

innymi z pomocą uczniów na kierunku technik organizacji reklamy. Ponadto Dyrektor Zenon 

Sochacki poinformował, iż chciałby pozyskać dodatkowe środki finansowe z wykorzystaniem 

projektów unijnych, poszerzyć  współpracę z dużą firmą spedytorską LKW Walter, celem 

umożliwienia uczniom zdobycia doświadczenia poprzez wyjazdy uczniów na praktyki do 

Austrii, gdzie znajduje się siedziba firmy. W związku z powyższym Dyrektor poinformował, 

iż rozważa stworzenie w przyszłości klasy z rozszerzonym  j.niemieckim na kierunku technik 

ekonomista. Ponadto dla kierunku technik organizacji reklamy zaplanowano otwarcie studia 

małej poligrafii. 

Dyrektor Zenon Sochacki poinformował, iż w związku ze zmianą przepisów w szkolnictwie 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ma ograniczone możliwości działania. Od 

września br. nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym związane między innymi                 

z likwidacją niektórych kierunków, wprowadzeniem kursów kwalifikacyjnych oraz brakiem 

możliwości kształcenia na niektórych kierunkach w formie szkół policealnych. 
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

53284. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego postanowił o zwróceniu 

w/w projektu uchwały do Biura Rady celem naniesienia następujących poprawek w projekcie: 

- przygotowanie statutu w formie załącznika do uchwały, 

- w § 3 ust. 1 pkt 3 wymienienie gmin w kolejności alfabetycznej, 

- w § 8 ust. 6 poprawienie błędnego odesłania do § 9 ust. 2, 

- w § 25 ust. 4 określenie do jakiej ustawy następuje odwołanie, 

-   usunięcie w projekcie uchwały zapisów w postaci nawiasów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby po naniesieniu poprawek do projektu w/w 

uchwały ponownie przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego  na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

53119. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”      

i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28.08.2012r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015. 

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

52759. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 postanowił 

zwrócić Referatowi Edukacji, Kultury i Sportu w/w projekt i polecił kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu zwrócić się na piśmie do gmin o zgłoszenie ewentualnych uwag do 
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załącznika w/w projektu uchwały pn. „Program opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012-2015”( pkt 6 „wykaz obiektów znajdujących się na terenie powiatu 

raciborskiego- wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (oznaczonych literą A), 

rejestru zabytków ruchomych (oznaczonych litera B) województwa śląskiego”). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił po uwzględnieniu ewentualnych uwag zgłoszonych 

przez gminy, ponownie przedłożyć na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2015. 

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

52868. 

Mając na uwadze przedstawiony powyżej projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

postanowił wycofać projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu 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 

51920. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania         

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

53348. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych             

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

53619. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

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 egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych                 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

53621. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych              

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

53622. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

53632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych              

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

53620. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia 

koordynatora ds. realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania 

dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

53580. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. realizacji Porozumienia dotyczącego 

zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego 

dokonał zmiany polegającej na:   

- wykreśleniu w § 1 słów: ”Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Jerzego 

Szydłowskiego” i zastąpieniu słowami: „ pracownika Powiatowego Zarządu Dróg Pana 

Andrzeja Schulza”, 

- zastąpieniu treści § 2 treścią w brzmieniu: „ Funkcja koordynatora zostaje powierzona na 

czas zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, nie dłużej jednak niż do 30 

czerwca 2015r.”, 

- wykreśleniu w uzasadnieniu uchwały, w wierszu 10 słów:” Pana Jerzego Szydłowskiego 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu” i wpisaniu słów: „Pana Andrzeja 

Schulza pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu”. 

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

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

koordynatora ds. realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania 

dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody rocznej za 2011r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

53363. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w wysokości 38 850, 00 zł. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

53411. 

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 12 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 

53413. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 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 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik zapoznała 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 

53418. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 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 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, na rzecz 

Powiatu Raciborskiego. 

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

52999. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,    

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność osoby fizycznej, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu w posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego uczestniczył kierownik 

Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. 

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak omówił 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 

50781. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się 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 

postanowił w §4 ust. 4 w/w uchwały przyjąć zapis:” Odstąpienie od ustalenia opłat może 

dotyczyć osób zobowiązanych gdy ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

i  zachodzą następujące przesłanki:”. 

Po zaakceptowaniu treści §4 ust. 4 w/w projektu uchwały, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

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 zastępcze. 

 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak 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. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

50784. 

Mając na uwadze zaakceptowany powyżej projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  w obecności 4 Członków  – 4 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, której załącznikiem jest zaakceptowany projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa powyżej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 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 

53360. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg                  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmiany 

dysponenta w rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, w paragrafie 4130 -Składki 

zdrowotne. 

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

53634. 

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

dysponenta w rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, w paragrafie 4130 -Składki 

zdrowotne, wyraził zgodę na zmianę dysponenta polegającą na zmniejszeniu planu 

finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o kwotę 47 zł                    

i zwiększeniu o tą samą kwotę planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych 

dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy typ B. 

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

49838. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak omówił w/w kartę 

informacyjną oraz poinformował zebranych, iż istnieje możliwość utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”       

w Raciborzu. Jednocześnie poinformował, iż Wicestarosta, kierownik Referatu Spraw 

Społecznych oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaplanowali w dniu 

11.07.2012r. spotkanie na terenie DPS w Raciborzu, a następnie w środowiskowym domu 

samopomocy w Rybniku w celu zapoznania się z niezbędną liczbą pomieszczeń konieczną do 

funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy oraz ich ewentualnego rozplanowania 

na terenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. Ponadto wizytujący ocenią jakie inne 

dodatkowe prace konieczne są do wykonania na terenie Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu dla potrzeb utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu B. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powracając do karty informacyjnej przedłożonej na 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.06.2012r. dot. utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typu B oraz po wysłuchaniu kierownika Referatu Spraw 

Społecznych, nie zaakceptował propozycji rozstrzygnięcia przedstawionej w w/w karcie 

dotyczącej lokalizacji placówki w Samborowicach i w Raciborzu oraz polecił kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przygotować w formie karty informacyjnej informacje 

dotyczące możliwości utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.       

Po zapoznaniu się z możliwościami przedstawionymi w nowej karcie informacyjnej Zarząd 

podejmie stosowną decyzję. 

 

 

Starosta poinformował o terminie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji 

Rady Powiatu Raciborskiego, które zaplanowano 12.07.2012r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 53451. 

 



 12 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak zapoznał zebranych                  

z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Pogrzebieniu oraz Kuźni 

Raciborskiej na koniec II kwartału 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 52811. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

rozszerzyć odpowiedź na interpelację radnego Adriana Plury dotyczącą finansowania pobytu 

dzieci i młodzieży w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w Kuźni Raciborskiej                

i Pogrzebieniu  dodatkowo o dane dotyczące liczby dzieci kierowanych z placówek do 

sanatoriów. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XX/200/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2011 rok. 

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52685. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XX/201/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52687. 
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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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XX/202/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie 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  określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 52689. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XX/203/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian                   

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

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

odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52690. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

gruntowych, położonych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,         

a Referatu Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52308. 

 



 14 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XX/207/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się  w budynku położonym w Raciborzu 

przy ulicy Ludwika 4. 

Ustalił Członka Zarządu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,        

a Referatu Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52589. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do realizacji Uchwały Nr Nr  XX/208/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52912. 

 

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 Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do 

realizacji Uchwały Nr  XX/206/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.   

Ustalił Członka Zarządu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,         

a  Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odpowiedzialnym za jej 

realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 53072. 



 15 

 

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 Referatu Inwestycji i Remontów do realizacji Uchwały Nr  XX/205/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia od Województwa 

Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

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

Ustalił Starostę  jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referatu Inwestycji               

i Remontów odpowiedzialnym za jej realizację. 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 52922. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Józef Stukator 

4. ……………… 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lipca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lipca 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania   

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich 

wykorzystania.   

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. 

realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011r. 

Dyrektorowi samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

2012. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.  

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność osoby fizycznej, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

16. 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. 

 

 


