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OR.II.0022.1.29.2012 

PROTOKÓŁ  NR 81/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 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. Karta informacyjna 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. 

2. Założenia projektu programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego  

w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. kosztów świadczeń przysługujących 

rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym w pieczy zastępczej. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 sierpnia 2012r.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

i zaproponował, aby pierwszej kolejności odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Środkowa 5. Rozpoczęło się ono o godz. 8.35 i trwało  

do godz. 8.40.  
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Ad. 1  

 

Po zakończeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa wyżej, 

Starosta przedstawił 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. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowa karta informacyjna omawiana była na poprzednim 

posiedzeniu, jednakże Zarząd zaprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

aby wyjaśnił, co spowodowało, w przeciągu trzech miesięcy, wzrost zobowiązań o kwotę 

933 281,00 zł. 

Na wstępie Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku 

Zakład zanotował stratę w wysokości 2 304 889,13 zł, jest ona o 1 062 429,79 zł mniejsza                

od straty w analogicznym okresie 2011 roku wynoszącej 3 367 318,92 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 2 450 573,00 zł Zakład zanotował nadwyżkę finansową z bieżącej 

działalności w wysokości 145 683,87 zł. 

Dyrektor poinformował, że plan finansowy na 2012 rok zakładał przychody na poziomie 

61 266 000,00 zł. Wykonanie przychodów w I półroczu wyniosło 30 963 000,00 zł,  

co stanowi 50,5%. Koszty zaplanowano w wysokości 67 655 000,00 zł. Poziom kosztów  

w półroczu to 33 423 000,00 zł, co stanowi 49,4 %. W porównaniu do I półrocza 2011r. 

wynik finansowy poprawił się o 890 000,00 zł. Strata pierwszego półrocza jest niższa   

od poziomu amortyzacji. Porównując I półrocze 2012r. do 2011r. to przychody wzrosły  

o kwotę 2 987 000,00 zł, a koszty o kwotę 1 887 000,00 zł. Jak dodał Dyrektor pomimo 

pozytywnych tendencji (zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów) niepokojącym  

jest duża ilość świadczeń udzielonych ponad limity finansowania określone przez NFZ  

w umowach na świadczenia medyczne. Przekroczenia te za I półrocze wynoszą  

3 197 000,00 zł, w tym leczenie szpitalne – ok. 2 700 000,00 zł i ambulatoryjne świadczenia 

specjalistyczne ok. 300 000,00 zł. Jak podkreślił Dyrektor Szpital stara się realizować 

kontrakty do wysokości limitów, jednak zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne  

na terenie Powiatu Raciborskiego jest zdecydowanie większe. Największe zapotrzebowanie  

na świadczenia występuje w zakresie chorób wewnętrznych i neurologii. Za I półrocze b.r.  
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na dwóch oddziałach internistycznych udzielono świadczeń ponad limit na kwotę 

1 184 000,00 zł. Świadczy to o poważnym niedoszacowaniu tych zakresów i utrudnianiu 

dostępu do świadczeń mieszkańcom. Świadczenia udzielone ponad limit powodują trudności 

w planowaniu przepływów pieniężnych i napięcia płatnicze, ponieważ koszty związane  

z leczeniem pacjentów zostały poniesione. Szpital aktywnie zabiega o podjęcie renegocjacji 

kontraktów, natomiast droga formalno – prawna jest możliwa dopiero po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego, czyli w lutym 2013r.  

Nawiązując natomiast do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Dyrektor wyjaśnił, że wzrost 

zobowiązań o kwotę 933 281,00 zł związany jest zakupem wyposażenia dla bloku 

operacyjnego Szpitala. Jednocześnie Dyrektor uprzedził, iż w związku z zakupami 

wyposażenia zobowiązania w sumie mogą wzrosnąć o kwotę 5 400 000,00 zł, a będą one 

spłacane ratalnie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę Dyrektorowi na nieaktualność niektórych 

danych w przesłanych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu materiałach dot. wybranych 

wskaźników statystycznych dla oddziałów. Polecił Dyrektorowi, aby ponownie zostały 

przesłane do tut. Starostwa skorygowane materiały.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych  

Aleksandra Kasprzaka. 

Dyrektor PCPR w Raciborzu przedstawił założenia projektu programu rozwoju pieczy 

zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka, które 

znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 58540. 

Dyrektor Hildebrand stwierdził, że zasadnym wydaje się przyjęcie rozwiązania polegającego 

na przekształceniu 5 funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego zawodowych rodzin 

zastępczych w rodzinne domy dziecka. Jest to zbieżne z oczekiwaniami tych rodzin, które 

przed 2012 rokiem pełniły funkcje tzw. rodzin wielodzietnych. Obowiązujące przepisy 

ograniczające liczbę umieszczanych dzieci w rodzinach zastępczych do 3 nie pozwalają  

w pełni wykorzystać potencjału tych rodzin. Taki kierunek działania jest zarazem 

rozwiązaniem bardziej ekonomicznym od umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych.  
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Jak podkreślił Dyrektor należy jednak przyjąć określone założenia, aby opieka w rodzinnych 

domach dziecka (w skrócie: RDD) mogła być uznawana za lepszą lub tańszą od innych form 

obecnie stosowanych. Proponowane rozwiązania to m.in.: 

1) określenie limitu rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu 

Raciborskiego do 5,  

2) określenie limitu rocznego kosztów remontu jednego rodzinnego domu dziecka  

na poziomie 5 000,00 zł, 

3) określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka w wysokości 2 600,00 zł,  

4) określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego osobie zatrudnionej do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 2 000,00 zł,  

5) kandydujące do pełnienia tej funkcji rodziny zastępcze dysponować powinny 

przygotowanym obiektem mieszkalnym, spełniającym takie warunki jak:  

a) co najmniej 10 m² powierzchni mieszkalnej w przeliczeniu na osobę po przyjęciu 

docelowej liczby dzieci,  

b) maksymalnie 2 dzieci korzystających z jednej sypialni,  

c) adekwatne do liczby osób zamieszkujących lokal zaplecze sanitarne i wypoczynkowe.  

 

Jak poinformował Dyrektor Hildebrand skutki finansowe utworzenia i prowadzenia 

rodzinnych domów dziecka w Powiecie Raciborskim ograniczą się do zabezpieczenia 

środków na remonty obiektów (5 000,00 zł rocznie na jeden RDD = 25 000,00 zł)  

oraz zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (2 000,00 zł miesięcznie 

dla 5 rodzinnych domów dziecka = 120 000,00 zł). Razem w skali roku skutki finansowe 

utworzenia 5 rodzinnych domów dziecka w Powiecie Raciborskim należy szacować  

na ok. 145 000,00 zł. Przy założeniu, że RDD zapewniać będą opiekę dla 8 dzieci/każdy, 

miesięczny koszt pobytu dziecka w tej formie opieki wyniesie dla Powiatu ok. 2 000,00 zł.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął założeń projektu programu rozwoju 

pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie tworzenia rodzinnych domów 

dziecka. Polecił Dyrektorowi PCPR w Raciborzu oraz Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować na kolejne posiedzenie nowy projekt programu, który zawierać 

będzie n/w założenia: 

1. kandydujące rodziny zastępcze do pełnienia funkcji rodzinnych domów dziecka powinny 

dysponować przygotowanym obiektem mieszkalnym, spełniającym takie warunki jak: 
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1) maksymalnie 2 dzieci korzystających z jednego pokoju, na pojedynczych łóżkach, 

2) adekwatne do liczby osób zamieszkujących lokal zaplecze sanitarne,  

min. 2 pomieszczenia na rodzinę, 

2. uzależnienie wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka oraz osobie zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i przy pracach gospodarskich od liczby dzieci przebywających aktualnie w domu  

(przy określeniu wspomnianych wynagrodzeń należy przyjąć stawkę wyjściową  

2 000,00 zł dla prowadzącego i 1 500,00 zł dla osoby zatrudnionej do pomocy).  

W umowach z tymi osobami winien być zawarty zapis, iż wysokość wynagrodzenia 

zależy od liczby dzieci w danym momencie przebywających w domu.  

 

Jednocześnie Zarząd polecił sprawdzenie wysokości odpisu na fundusz remontowy  

tak aby mogła zostać podjęta decyzja dotycząca określenia limitu rocznego kosztów remontu 

jednego rodzinnego domu dziecka. Ponadto polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotowanie symulacji kosztów, jakie ponoszone będą przez Powiat Raciborski  

w przypadku umieszczenia w rodzinnych domach dziecka od czworga do ośmiorga dzieci,  

a także zaproponowanie innego rodzaju zachęt, niż zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia, 

skierowanych do rodzin w sytuacji gdy będą zdecydowane przyjąć do domu więcej dzieci. 

 

Ad. 3  

 

Starosta powrócił do omówienia karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych  

dot. kosztów świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo  

– wychowawczym w pieczy zastępczej. 

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

56563. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak poinformował, że w obecnej 

chwili dzięki funkcjonowaniu m.in. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych żadne  

z dzieci, które posiada postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej  

lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie oczekuje na umieszczenie. Postanowienia 

sądu realizowane są na bieżąco. Ustawowy zapis oraz zalecenia Zarządu, aby w rodzinach 

zawodowych nie było więcej niż troje dzieci wymusiły konieczność umieszczania dzieci  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Doprowadziło to do sytuacji, w której  
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w budżecie Referatu Spraw Społecznych na drugie półrocze b.r. może zabraknąć  

od 380 000,00 zł do 420 000,00 zł.  

Ponadto Kierownik Kasprzak poinformował, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

poza Powiatem Raciborskim w obecnej chwili nie przebywają dzieci z naszego Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. kosztów świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i placówkom 

opiekuńczo – wychowawczym w pieczy zastępczej podjął decyzję o zabezpieczeniu 

brakującej kwoty w wysokości 420 000,00 zł w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację 

zadań  związanych z zapewnieniem pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z terenu 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand 

zasygnalizował problemy, jakie pojawiły się w związku z realizacją przez jednostkę 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

pn. „Aktywny samorząd”. Przypomniał, że dnia 29 maja b.r. Zarząd wyraził zgodę  

na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do programu pn. „Aktywny samorząd” 

finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określając, 

że bezpośrednim realizatorem zadania w imieniu Powiatu Raciborskiego będzie Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego  

z PFRON realizator programu corocznie składa wniosek o środki, podpisuje z PFRON 

umowę na dany rok na realizację zadań w ramach przyznanych środków, realizuje zadania  

i rozlicza środki. Za realizację programu realizator pobiera tytułem jego obsługi 3% 

wydatkowanych środków. 

Przystąpienie Powiatu Raciborskiego do programu pn. "Aktywny samorząd" pozwoliło 

kontynuować zadania realizowane dotychczas przez oddziały wojewódzkie PFRON  

oraz podjąć nowe zadanie "pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej". Doprowadziło to do znacznego obciążenia pracowników 

zatrudnionych w PCPR w Raciborzu, a realizacja projektu odejmuje obsługę zarówno 

wniosków pozytywnie, jak i negatywnie rozpatrzonych, jednakże wnioski negatywnie 

rozpatrzone nie spowodują zwiększenia kwoty, którą PCPR będzie mógł zatrzymać w ramach 

realizacji projektu, a będą wymagały pracy.  

Konkludując Dyrektor PCPR w Raciborzu stwierdził, iż do realizacji programu pn. „Aktywny 

samorząd” koniecznym jest zatrudnienie dodatkowo 2 osób.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego rozważał różne formy zwiększenia wynagrodzenia osób, które 

już pracują w PCPR a realizują zadania związane z w/w programem oraz różne formy 

zatrudnienia nowych pracowników. Zaproponowano również, aby Dyrektor rozważył 

możliwość włączenia do realizacji w/w zadań pracownika zatrudnionego w Ośrodku 

Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Dyrektor PCPR w Raciborzu stwierdził, że po przeanalizowaniu sprawy zwróci się  

do Zarządu z propozycją rozwiązań dot. realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”. 

  

Ad. 4 

 

Protokół Nr 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 sierpnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2012 roku. 

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

59127. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 roku. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 - 2022 w I półroczu 2012 roku. 

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

59126. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022  

w I półroczu 2012 roku. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku. 

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

59125. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2012 roku. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Judyta Bortel).  

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

57026. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dokonał zmiany 

brzmienia § 1 pkt 4, który otrzymał brzmienie: „4) Joanna Alina Haładyn – ekspert w zakresie 

filologii germańskiej i zarządzania oświatą,”.  

Po zmianie, 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 Ogólnokształcących Nr 2 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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Daniel 

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

57029. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dokonał zmiany 

brzmienia § 1 pkt 5, który otrzymał brzmienie: „5) Joanna Alina Haładyn – ekspert w zakresie 

filologii germańskiej i zarządzania oświatą,”.  

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

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

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 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 przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu została podjęta Uchwała  

Nr 80/402/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. Jednakże ze względu na brak możliwości uczestniczenia w pracach komisji 

powołanego eksperta zachodzi konieczność zmiany składu komisji. W związku z powyższym 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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 

59879. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosków 

Wójta Gminy Rudnik (nr IRI.6722.003.6.2011.2012 z dnia 08.08.2012r.,  

nr IRI.6722.004.6.2011.2012 z dnia 08.08.2012r., nr IRI.6722.0005.6.2011.2012  
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z dnia 08.08.2012r., nr IRI.6722.0006.6.2011.2012 z dnia 08.08.2012r.,  

nr IRI.6722.0007.6.2011.2012 z dnia 08.08.2012r., nr IRI.6722.0008.6.2011.2012  

z dnia 08.08.2012r.  oraz nr IRI.6722.0009.6.2011.2012 z dnia 08.08.2012r.) o uzgodnienie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik. 

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

58852. 

Starosta poinformował, że Wójt Gminy Rudnik zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o uzgodnienie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudnik przyjętych uchwałami Rady Gminy Rudnik  

Nr XXXVIII/314/2010, Nr XXXVIII/313/2010, Nr XXXVII I/312/2010,  

Nr XXXVIII/311/2010, Nr XXXVIII/310/2010, Nr XXXVII I/309/2010  

oraz Nr XXXVIII/308/2010 z dnia 26 maja 2010r. Obowiązek takiego uzgodnienia z zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi wynika z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pracownicy Referatu Architektury  

i Budownictwa po przeanalizowaniu złożonych wraz z wnioskiem dokumentów ustalili,  

iż nie mają 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 należy  

w/w projekty uzgodnić w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego,  

tj. w formie postanowienia. Projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 58855. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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/314/2010, Nr XXXVIII/313/2010, Nr XXXVII I/312/2010,  

Nr XXXVIII/311/2010, Nr XXXVIII/310/2010, Nr XXXVII I/309/2010  

oraz Nr XXXVIII/308/2010 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.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

59603. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowo informację o zmianach w planie finansowym 

dokonanych w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, która wpłynęła do tut. Starostwa po przekazaniu 

materiałów na posiedzenie Zarządu. 

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

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

w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady nt. tematyki i terminów posiedzeń 

Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2012r. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 59397. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przygotuje na kolejne posiedzenie nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022, gdyż istnieje konieczność dopisania  

do uchwały nowej umowy pt. „Obsługa techniczna systemu BIP” (umowa nr 2), którą będzie 

podpisywać tut. Starostwo.  

 

 

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. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022  

w I półroczu 2012 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2012 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 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 Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  


