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OR.II.0022.1.28.2012 

PROTOKÓŁ  NR 80/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 sierpnia 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 79/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 lipca 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 79/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 lipca 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

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 

58677. 

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 28 sierpnia 2012r. 
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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 

58674. 

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 28 sierpnia 2012r. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

58684. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawki 

polegające na: wykreśleniu w § 7 ust. 6 słowa paragraf oraz zmianie brzmienia nazwy 

Komisji Gospodarczej na Komisję Rolnictwa i Gospodarki (§ 14 ust. 1 pkt 3).  

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 uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. "Równi i wykształceni – wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

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

58749. 

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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu  

pt. "Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu" współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania 

drogami. 

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

57050. 

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 przejęcie od Województwa Śląskiego zadania 

publicznego w zakresie zarządzania drogami oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 sierpnia 2012r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

51167. 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r.  

 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poprzez uzupełnienie składu Rady w miejsce 

zmarłego Jerzego Wziontka. 
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Sekretarz Powiatu omówiła sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 56943. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z konsultacji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił 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 w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub  

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

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

zastępczej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

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

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich  

w pieczy zastępczej. 

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 58272. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z 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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Wicestarosta zaprezentował 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 

58668. 

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 określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r. 

 

Wicestarosta omówił sprawozdanie z 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 sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 57420. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z konsultacji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

57804. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r.  

Ad. 3 

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 

58618. 
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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. 

 

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 

58620. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

58621. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Wicestarosta zaprezentował 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 (Damian 

Sergiel).  

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

56930. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych 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 Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Katarzyna 

Dudys-Nowak).  

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

56929. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił 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 (Marta Benedykt).  

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

57022. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował 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 (Krzysztof 

Złoczowski).  

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

56928. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

57793.  

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty, organ 

prowadzący po upływie okresu powierzenia funkcji dyrektora może przedłużać powierzenie 

stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

w uzgodnieniu z kuratorem oświaty. Rada Pedagogiczna Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012r. pozytywnie zaopiniowała 

przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora Panu Januszowi Obarymskiemu na kolejne 5 lat. 

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.544.70.2012.JB z dnia 31 lipca 2012r. 

zaakceptował propozycję przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora w/w osobie. 

W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby przedłużyć z dniem 1 września 

2012r. do 31 sierpnia 2017r. Panu Januszowi Obarymskiemu powierzenie stanowiska 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia kandydatury majora Antoniego Tomiczka  

do odznaczenia Orderem Virtuti Militari. 

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

58385. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie poparcia kandydatury majora 

Antoniego Tomiczka do odznaczenia Orderem Virtuti Militari (po dokonaniu drobnej 

poprawki literowej w uzasadnieniu uchwały). 

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

 

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

gdyż na godz. 9.00 zwołano w tut. Starostwie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  

z siedzibą w Raciborzu ul. Środkowa 5. Trwało ono do godz. 9.20.  

 

Po zakończeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa wyżej, 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard IV”. 

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

58624. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Osiągnąć standard IV”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmian planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. 

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

57439. 

Wicestarosta przypomniał, że przyjęty uchwałą nr 72/351/2012 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. plan remontów, które mają być przeprowadzone  

w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych 

od Powiatu Raciborskiego przewidywał prowadzenie prac remontowych w obiekcie  

przy ul. Klasztornej 10 oraz wykonanie dodatkowych prac remontowo - budowlanych  

w czasie termomodernizacji obiektu przy ul. Ocickiej 51a. Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła  

w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie 

z art. 11 i 58 wspomnianej ustawy od dnia 1 sierpnia 2014r. usługodawcy w ochronie zdrowia 
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prowadzić będą tylko elektroniczną dokumentację medyczną oraz za pośrednictwem SIM 

będą mogli uzyskać dostęp do danych, w tym danych osobowych, jednostkowych danych 

medycznych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym innego usługodawcy, jeżeli 

będzie to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia lub prowadzonego postępowania 

diagnostycznego. Usługodawca zamieszczać będzie w SIM informacje umożliwiające 

pobranie danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej przez innego 

usługodawcę lub pobranie dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia 

diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty 

lecznicze i wyroby medyczne. 

W związku z powyższym Prezes Zarządu „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zmianę uchwały Zarządu Powiatu dotyczącą zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2012r.  poprzez dopisanie zadania „Wykonanie 

instalacji elektrycznej w budynkach Przychodni przy ul. Ocickiej 51a i Klasztornej 10”. 

Instalacje te mają za zadanie nie tylko zapewnić dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 

parametrach ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany danych. Jak podaje „Centrum 

Zdrowia” koszt wykonania instalacji w obu obiektach wynosi 80 tys. zł brutto. Instalacje 

elektryczne stanowić będą część składową budynku i podniosą wartość środka trwałego. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych proponuje, aby Zarząd Powiatu przyjął uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2012 roku przez 

„Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego z dopisanym zadaniem „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach 

Przychodni przy ul. Ocickiej 51a i Klasztornej 10” o wartości 40 000,00 zł. 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone  

w 2012 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

57448. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za,  

0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2012 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego z dopisanym 

zadaniem „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Przychodni przy ul. Ocickiej 51a  

i Klasztornej 10” o wartości 40 000,00 zł. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 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 

58591. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wydania zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego (modernizacja i zmiana przebiegu sieci). 

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

58135. 

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

na lokalizację sieci ciepłowniczej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego (modernizacja i zmiana przebiegu sieci) wyraził zgodę na projektowany 

przebieg modernizowanej sieci c. o., przedstawiony szczegółowo na załączniku graficznym  

do w/w karty informacyjnej, w myśl którego sieć c. o. będzie biegła wzdłuż ulicy 

Mariańskiej, a następnie na północny zachód, wzdłuż granicy działki nr 741/44 (k. m. 10) 

obręb Racibórz, a odcinek sieci biegnący wzdłuż ulicy Ocickiej zostanie zlikwidowany. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie korekty projektu 

Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Raciborskiego. 

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

57875. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt Regulaminu przyznawania Patronatu 

Starosty Raciborskiego, polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przekazać go na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, celem 

zaopiniowania. Po zaopiniowaniu Regulamin zostanie przyjęty stosownym zarządzeniem.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r., bilansu na dzień 30.06.2012r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2012r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2012r. 

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

57398. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r., bilansem na dzień 30 czerwca 2012 r., opisem 

sytuacji finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

czerwca 2012r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30 czerwca 2012r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala po zakończeniu danego kwartału. Jednocześnie zaprosił na kolejne posiedzenie 

Dyrektora Szpitala, aby wyjaśnił co spowodowało, w przeciągu trzech miesięcy, wzrost 

zobowiązań o kwotę 933 281,00 zł. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

nr RD.0718-132-2/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie 

nieletniej Jasminy Goly ur. 15 lipca 1998r. w rodzinie zastępczej zawodowej w osobie Pana 

Roberta Różewskiego zam. ul. Ogrodowa 10, Żerdziny. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 58796. 

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak. Poinformował, że jest to szczególna sytuacja. Sąd rodzinny rozważał 

konieczność umieszczania małoletniej w MOW, gdyż rodzice dziewczynki nie radzą sobie  

z wychowaniem dziecka, a szczególnie nie potrafią jej nakłonić do realizacji obowiązku 

szkolnego. Za umieszczeniem dziewczynki w MOW przemawiał fakt, że skończyła  

ona 14 rok życia, a dla takich dzieci trudno jest znaleźć rodzinę zastępczą. Dzięki działaniom 

kuratora oraz PCPR udało się znaleźć taką rodzinę, która w opinii organizatora pieczy 

zastępczej podoła wychowaniu małoletniej. Ważne jest również to, aby proces umieszczenia 

w rodzinie zastępczej zakończyć przed 1 września b.r., co pozwoli małoletniej na rozpoczęcie 

nauki w ustawowym terminie. Kierownik Kasprzak wyjaśnił, że w przypadku umieszczenia  

w MOW-ie koszt pobytu ponosić będzie państwo, natomiast w przypadku umieszczenia  

we wskazanej przez PCPR rodzinie zastępczej koszt poniesie powiat. Będzie to koszt pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej oraz koszt utrzymania lokalu rodziny zastępczej (media).  
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Koszt utrzymania lokalu jest pokrywany wówczas gdy rodzina zastępcza opiekuje się 

czwórką lub większą liczbą podopiecznych, co nastąpi w przypadku umieszczenia małoletniej 

w rodzinie p.  Roberta Różewskiego.  

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu nr RD.0718-132-2/2012 Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

3 Członków – 3 glosami za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw – wyraził zgodę na umieszczenie 

nieletniej Jasminy Goly ur. 15 lipca 1998r. w rodzinie zastępczej zawodowej w osobie  

Pana Roberta Różewskiego zam. ul. Ogrodowa 10, Żerdziny.  

Ze względu na fakt umieszczenia tak trudnego dziecka w rodzinie p. Roberta Różewskiego 

zdaniem Zarządu PCPR w Raciborzu winien wzmóc nadzór merytoryczny  

nad funkcjonowaniem rodziny zastępczej. O powyższym Dyrektora PCPR w Raciborzu 

poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

 

Starosta zapoznał zebranych z korespondencją pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum w Rudach 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących a Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Kuźni Raciborskiej dot. nieletnich Dominiki Piaseckiej oraz Jacka Pruszyńskiego. 

W/w pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 53416  

oraz 58177. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu omówi założenia 

projektu programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu raciborskiego w zakresie tworzenia 

rodzinnych domów dziecka oraz powróci do karty informacyjnej dot. kosztów świadczeń 

przysługujących rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym w pieczy 

zastępczej. W związku z powyższym zaprosił na posiedzenie Dyrektora PCPR w Raciborzu 

oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych.  

 

 

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 14 sierpnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 sierpnia 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 powołania komisji egzaminacyjnej 

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

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia kandydatury majora 

Antoniego Tomiczka do odznaczenia Orderem Virtuti Militari. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Osiągnąć standard IV”. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają być przeprowadzone w 2012 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 


