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OR.II.0022.1.31.2012 

PROTOKÓŁ  NR 83/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 września 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 82/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 sierpnia 2012r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 82/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

61616. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 

61618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 

61620. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków 

zarządcy dróg Powiatu Raciborskiego. 

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

61429. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków zarządcy dróg Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej. 

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

61184. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej.  

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu Panu 

Herbertowi Dengelowi do realizacji projektu pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie 

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

dofinansowanego 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 

60309. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu Panu Herbertowi 

Dengelowi do realizacji projektu pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

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

 

Ad. 3 

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

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

61418. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych: Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

Sekretarz przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przewidzianego na realizację projektu 

pn. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk  

z zakresu ochrony ludności” dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-

Niemieckiej z siedzibą w Warszawie.  

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

61127. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie wkładu własnego Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 581,00 zł w dziale 750, rozdziale 75075, 

paragrafie 4300 na zadanie „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana 

dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności”. 

 

Sekretarz przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. wyrażenia zgody na prefinansowanie kosztów realizacji projektu  pn. „Zarządzanie 

kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności” 

współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą                      

w Warszawie.  

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

61129. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na prefinansowanie kosztów realizacji projektu  

pn. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk z zakresu 

ochrony ludności” współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej        

z siedzibą w Warszawie. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. 

propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

61422. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej dot. 

propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury powróci na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu.  

   

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. objęcia 

patronatem Starosty Raciborskiego i wpisanie do kalendarza imprez sportowych na 2012r. 

Wojewódzkiego Turnieju Zapaśniczego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu 

klasycznym zaplanowanego na 16 września 2012r. w Raciborzu w hali Arena Rafako. 

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

61058. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na objęcie patronatem Starosty Raciborskiego 

Wojewódzkiego Turnieju Zapaśniczego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu 

klasycznym, uzupełnienie kalendarza imprez sportowych realizowanych jako zadanie własne 

powiatu w 2012 roku o w/w zawody sportowe oraz na sfinansowanie ze środków własnych 

Referatu zakupu medali, dyplomów i wydruku zaproszeń, plakatów łącznie w wysokości do 

1 500 zł (brutto). 

 

Wicestarosta szczegółowo omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. 

utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

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

60818. 

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

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

w Raciborzu postanowił, że w/w karty powróci na posiedzeniu Zarządu za 2 tygodnie. 

Ponadto Zarząd polecił kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować dodatkowe 

informacje w przedmiotowym zakresie, zawierające w szczególności odpowiedzi na 

następujące pytania: 
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1) czy założenie środowiskowego domu samopomocy przez stowarzyszenie, fundację lub 

inną jednostkę musi odbywać się za pośrednictwem powiatu? 

2)  czy powiat może zlecić prowadzenie środowiskowego domu samopomocy innym 

jednostkom w ograniczonym zakresie, dotyczącym tylko niektórych czynności z tym 

związanych? 

3) w jakiej wysokości wojewoda przekazuje środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów 

utrzymania środowiskowych domów samopomocy, na co dokładnie można te środki 

przeznaczyć i jakie przepisy to regulują? 

4) jakie są wymagania co kwalifikacji zawodowych osób pracujących w środowiskowych 

domach samopomocy oraz czy można zlecać takim osobom wykonywanie czynności 

związanych z prowadzeniem w/w domów w formie umów cywilno-prawnych?  

5) czy powiat może przyjąć do środowiskowego domu samopomocy mieszkańca innego 

powiatu i czy o środki finansowe na bieżące utrzymanie z tego tytułu zwraca się do innego 

województwa wojewoda czy powiat? 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dot. konfiguracji syren alarmowych na potrzeby sprawności działania Systemu 

Wczesnego Ostrzegania w powiecie raciborskim – uzupełnienie informacji do karty nr 

TC.5533.6.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28.08.2012r. 

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

61365. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją uzupełniającą do karty 

informacyjnej dot. konfiguracji syren alarmowych na potrzeby sprawności działania Systemu 

Wczesnego Ostrzegania w powiecie raciborskim w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 

głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  wyraził zgodę na zwiększenie budżetu 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu (rozdz. 75 421 § 4300)           

o kwotę 7 380 zł z rezerwy ogólnej celem skonfigurowania syren alarmowych                          

z zainstalowaną centralą alarmową digitexCZK/IP. 

  

Starosta przedstawił: 

1. wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 sierpnia 2012r., które 

znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 61164. Zarząd polecił, 

aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielił 

odpowiedzi na w/w zapytania,  
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2.  interpelacje zgłoszone przez radnych na XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 

sierpnia 2012r. oraz interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym, które znajdują się          

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 61846. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Leonarda 

Malcharczyka, 

2. Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Ciszka dot. informacji o ilości azbestu, 

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Krzysztofa Ciszka dot. organizowania praktyk zawodowych dla uczniów szkół 

średnich, 

4. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi na 

interpelację radnego Krzysztofa Ciszka dot. skandalicznych zachowań w centrum miasta,  

5. Inspektorowi OR Karolinie Kunickiej udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Krzysztofa Ciszka dot. funkcjonowania powiatowego systemu informacji o atrakcjach 

kulturowych „PSIAK” oraz interpelację radnego Norberta Miki, 

6. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Marka Kurpisa dot. sygnalizacji świetlnej przy ul. Piaskowej oraz interpelacje 

złożone w okresie międzysesyjnym przez radnego Artura Wierzbickiego. 

 

Ad. 4 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej    w Strzybniku, na 

rzecz Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w 

Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 61275. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się         

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty 

od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, w części dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu nr 3. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie w/w 

Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 61645. 

 

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. Norbert Mika 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 września 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 września 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 upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków zarządcy dróg Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu Panu Herbertowi 

Dengelowi do realizacji projektu pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 


