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OR.II.0022.1.32.2012 

PROTOKÓŁ  NR 84/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 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 83/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 września 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że 18 września b.r. o godz. 11.00 w tut. Starostwie 

odbędzie się   Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Środkowa 5. 

 

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 83/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 września 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

63070. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby w omawianym projekcie uchwały uwzględnić zmiany, 

które wniósł pismami nr SI.301.9.2012 z dnia 11 września b.r. Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 25 września 2012r.  

 

Starosta zaprezentował 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 

63072. 

Mając na względzie zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, Zarząd wniósł zmiany  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 25 września 2012r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia 

projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Poinformował, że Prezydenta Miasta Rybnika zwrócił się z wnioskiem do Rady, aby poparła 

obywatelski projekt ustawy autorstwa Związku Miast Polskich o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego.  
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62735. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 września 

2012r. Jednocześnie postanowił, że zaproponuje Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Raciborskiego, aby zaprosił na sesję Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudali, który 

przybliży radnym proponowane przez Związek Miast Polskich zmiany w w/w projekcie 

ustawy.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody/nie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli 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 

62221. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: "Remont ulic gminnych 

Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu". 

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

62906. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu 

inwestycyjnego pn.: "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. 
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 7 września b.r. w tut. Starostwie wzięła udział  

w spotkaniu informacyjnym dot. projektu Statutu Powiatu Raciborskiego. W spotkaniu 

uczestniczyli radni: Leon Fiołka, Artur Wierzbicki, Adam Wajda, Ryszard Winiarski, radca 

prawny Grzegorz Granieczny oraz Kierownik Biura Rady Ewa Mekeresz.  

Na spotkaniu w/w radni zgłosili propozycje dot. projektu Statutu Powiatu Raciborskiego: 

1. Umieścić w treści Statutu zapis, iż „Radny może być przewodniczącym tylko jednej 

komisji”. 

2. Wykreślić § 5 – „Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch 

Wiceprzewodniczących.”. 

3. Zmienić liczbę radnych, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, tj. obniżyć liczbę 

radnych z 5 do 4 (§ 47  ust. 1). 

4. Wykreślić słowo „jawne” w treści ust. 3 w § 22, który po zmianie otrzyma brzmienie: 

„Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie i ogłasza jego wynik.”. 

5. Przeanalizować zapis nazw pisanych z wielkiej litery, np. Rada, Zarząd, Przewodniczący 

Rady, itp. 

 

Sekretarz Powiatu zaproponowała także, aby wykreślić w § 31 ust.1 słowa: „Bazie Rejestrów 

Urzędowych”, w ten sposób ust. 1 otrzymałby brzmienie: „O terminie, miejscu  

i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni  

przed terminem obrad za pośrednictwem Internetu. Powiadomienie wraz z materiałami 

umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się odbiór osobisty materiałów na nośniku 

zewnętrznym.”. Ponadto zasugerowała zmianę tytułu rozdziału 15 na: „Postanowienia 

końcowe” (jest „Postanowienia ogólne”). 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował zmiany do Statutu Powiatu Raciborskiego, które 

przedstawiła Sekretarz Powiatu, za wyjątkiem uwagi ujętej w pkt. 5. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 25 września 2012r. 
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W/w projekt uchwały, uwzględniający zaakceptowane przez Zarząd zmiany do Statutu 

Powiatu Raciborskiego, znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63813. 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Kierownik Biura Rady przygotowała nowe, kompleksowe 

propozycje rozwiązań związane z ustanowieniem odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego” tak, aby projekt uchwały w powyższej sprawie mógł zostać przedstawiony  

na sesji w grudniu b.r. 

 

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 

62762. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała dodatkowo, aby zgodnie z pismami Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF. 0717-99/2012  

i nr DF. 0717-100/2012 z dnia 11 września b.r. zwiększyć plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na utrzymanie małoletnich  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie Powiatu Raciborskiego 

i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. W/w propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Po zmianie, 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa).  

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

62765. 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

62766. 

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

 

Starosta omówił 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 

62767. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że mając na uwadze zmiany, które zostały zaakceptowane  

w uchwałach Zarządu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok w omawianym projekcie uchwały zostaną one również uwzględnione.  

Po zmianie, 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia drogi nr 1407 O kategorii drogi powiatowej. 

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

62764. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi  

nr 1407 O kategorii drogi powiatowej. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019”. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62425. 

Starosta poinformował, że w trakcie prac związanych z opiniowaniem „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019” 

zaproponowano, aby w pkt 8.15 Oddziaływanie hałasu dokumentu znalazł się zapis mówiący 

o tym, że na terenie Gminy Racibórz szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie 

hałasu komunikacyjnego są m.in. tereny w ciągu drogi krajowej DK 45, dróg wojewódzkich 

DW 935 i DW 919, ul. Opawska oraz w centrum miasta. Propozycje te zostały uwzględnione 

w opiniowanym dokumencie.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2012 - 2015 z perspektywą  

na lata 2016 - 2019”. 

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 

zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć 

standard III”. 

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

62599. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 25 października 2011r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  

Nr 44/231/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Osiągnąć 

standard III”, w której m.in. udzielił pełnomocnictwa Panu Edmundowi Stefaniakowi, 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, do podejmowania wszelkich 

czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Projektu pn. „Osiągnąć 

standard III”. Wspomniany Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2012r. W związku  

z zakończeniem pracy przez Pana Edmunda Stefaniaka na stanowisku Dyrektora PUP  

w Raciborzu zachodzi konieczność udzielenia stosownego pełnomocnictwa nowemu 

Dyrektorowi PUP w Raciborzu Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „W przyszłość”. 

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

62602. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 9 kwietnia 2008r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  

Nr 67/186/08 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu  

pn. „W przyszłość”, w której m.in. udzielił pełnomocnictwa Panu Edmundowi Stefaniakowi, 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, do podejmowania wszelkich 

czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Projektu  

pn. „W przyszłość”. Wspomniany Projekt realizowany będzie co najmniej do 31 grudnia 

2012r. W związku z zakończeniem pracy przez Pana Edmunda Stefaniaka na stanowisku 

Dyrektora PUP w Raciborzu zachodzi konieczność udzielenia stosownego pełnomocnictwa 

nowemu Dyrektorowi PUP w Raciborzu Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „W przyszłość”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

61777. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 

62690. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Zgodnie z propozycją Skarbnika Powiatu Zarząd wyraził zgodę, aby zwiększyć budżet 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu o kwotę w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem 

na wykonanie utwardzenia nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 

zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3548 S w Raciborzu /przy Cmentarzu 

Jeruzalem/. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w jednostkę. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012r. 

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

62210. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków na działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu o kwotę 15 000,00 zł w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012r.  

oraz na zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 1 500,00 zł z rezerwy ogólnej 

Powiatu Raciborskiego (zwiększenie budżetu Referatu Spraw Społecznych  

o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem  na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu w 2012r. zostało ujęte w omawianej uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r.).  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformował 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, że powyższe zdarzenie ma charakter 

jednorazowy i nie spowoduje zwiększenia środków na działalność WTZ w 2013r.  

Ponadto polecił, aby Kierownik przygotował na kolejne posiedzenie projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/183/2012 z dnia 27 marca 

2012r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 

2012r. w zakresie dotyczącym przygotowania informacji nt. preferencji uczniów klas 

pierwszych przyjętych do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu na rok szkolny 2012/2013. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62834. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. preferencji uczniów klas 

pierwszych przyjętych do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu na rok szkolny 2012/2013 oraz polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2012r. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu dzisiejszym o godz. 15.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli 

„Wykonanie budżetu Powiatu za 2011r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu”. Przewodniczący Komisji prosił, aby w posiedzeniu udział wzięła 

Skarbnik Powiatu. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 63081. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu nr MOS-3014-41/2012 z dnia 5 września 2012r., w którym 

poinformowano, że w jednostce przeprowadzono prace remontowe holu parteru wydatkując 

42 286,99 zł z przyznanych 45 000,00 zł. Pozostała kwota 2 713,01 zł została zaoszczędzona 

ponieważ część prac wykonano we własnym zakresie bez korzystania z firmy zewnętrznej.  

W związku z powyższym Dyrektor zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody, aby w ramach 

zaoszczędzonej kwoty zakupić gabloty aluminiowe spełniające wymagania bezpieczeństwa 

na obiektach oświatowych. Gabloty będą zamontowane w holu na parterze.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS-3014-41/2012 z dnia 5 września 2012r.  

nie wyraził zgody na zakup gablot aluminiowych ze środków, które zostały zaoszczędzone 

 z przeprowadzonych prac remontowych w jednostce, postanawiając, że do w/w sprawy 

powróci na kolejnym posiedzeniu, po dodatkowych wyjaśnieniach uzyskanych  

przez Wicestarostę.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dodatkowych wyjaśnieniach Wicestarosty zaakceptował 

zmianę planu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury w 2012r. polegającą na: 
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1) wykreśleniu imprezy pn.: „Skuterowy Zawrót Głowy”, kwota dofinansowania 1 200,00 zł, 

termin realizacji czerwiec, 

2) nie udzieleniu zgody na dopisanie imprezy pn.: „VII Ogólnopolski Zlot motocyklistów 

Handlowców i Producentów”.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu przez Skarbnika Powiatu z opinią prawną  

w sprawie braku możliwości obciążania kosztami pozaustawowymi typu: wynagrodzenie 

pracowników PCPR w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu innego powiatu, 

którego dziecko ma znajdować się w rodzinnym domu dziecka działającym na terenie 

Powiatu Raciborskiego wycofał swoją decyzję o wystąpieniu w powyższej sprawie do RIO  

w Katowicach. 

 

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

 

Obecny na posiedzeniu radca prawny Grzegorz Granieczny przedstawił informację  

o aktualnej sytuacji prawnej spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 63682. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją o aktualnej sytuacji prawnej 

spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu polecił: 

1. Kierownikowi  Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotować w imieniu Powiatu Raciborskiego – akcjonariusza w/w Spółki – pismo  

do kuratora Spółki z prośbą o podanie informacji o podjętych dotychczas przez niego 

czynnościach, 

2. Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami  przygotować do kuratora Spółki 

nakaz opróżnienia pomieszczeń zajmowanych przez w/w Spółkę a znajdujących się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. 

 

Ad. 5 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 
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1) Uchwały Nr XXI/213/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r.  

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

2) Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r.  

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących 

sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.    

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

62633. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62475. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/216/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62476. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 
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Uchwały Nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

61859. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXI/217/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. 

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. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62775. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/218/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego w zakresie 

zarządzania drogami. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62356. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/219/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62685. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62692. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/222/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Gminy Racibórz z budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

62703. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/224/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania 

skargowego dotyczącego działania Starosty Raciborskiego. 

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

62857. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 września  2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi  

nr 1407 O kategorii drogi powiatowej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2012 - 2015 z perspektywą  

na lata 2016-2019”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard III”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „W przyszłość”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 


