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OR.II.0022.1.34.2012 

PROTOKÓŁ  NR 86/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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: 

I część  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 85/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 17 – 18 września 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

II część  

1.  Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 85/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 17 – 18  września 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Na wstępie Starosta poinformował o nieporozumieniach, jakie pojawiły się w związku  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego, a dotyczącymi m.in. zadań Zespołu ds. opracowania nowej wersji  

w/w dokumentu, procedury zgłaszania uwag i interpelacji przez radnych.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad sesji w dniu 25 września 2012r. projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego,  

2. zaakceptował uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zgłoszone przez Komisję Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji na posiedzeniu w dniu 20 września 2012r. oraz polecił Kierownikowi 

Biura Rady udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji,  

3. polecił Kierownikowi Biura Rady przygotować nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego  

na posiedzenie Zarządu w dniu 2 października 2012r., a po jej zaakceptowaniu przekazać 

radnym, celem wniesienia ewentualnych uwag przez okres 7 dni.  

Następnie w/w projekt uchwały zostanie przekazany Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji, która będzie pełniła rolę komisji regulaminowej, celem zaopiniowania 

projektu uchwały i jego skierowania na sesję w dniu 30 października b.r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. 

 

W tym miejscu Starosta przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu  

nr A-443/12 z dnia 20 września 2012r. w sprawie wsparcia kwotą 4 900,00 zł zakupu 

nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej  
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oraz pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nr A-452/12 z dnia 25 września 

2012r. w sprawie wsparcia kwotą 5 000,00 zł zakupu nieoznakowanego radiowozu  

dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach. W/w samochody zostałyby zakupione do końca 

2012r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu nr A-443/12 z dnia 20 września 2012r. oraz nr A-452/12  

z dnia 25 września 2012r. przychylił się do prośby, aby wesprzeć kwotą 4 900,00 zł zakup 

nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej oraz kwotą  

4 900,00 zł zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.  

W tym celu polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

przygotował na kolejną sesję uchwały w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji 

w/w kwot. O stanowisku Zarządu Kierownik poinformuje Komendanta Powiatowego Policji 

w Raciborzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska i Wójta Gminy 

Krzyżanowice.  

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu 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. 

Starosta poinformował, że w stosunku do projektu uchwały przedstawionego na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 września b.r., wprowadzono zmianę związaną  

z dofinansowaniem projektu inwestycyjnego pn.: "Remont ulic gminnych Warszawskiej  

i Wileńskiej w Raciborzu”. Zgodnie z przekazaną informacją przez Prezydenta Miasta 

Racibórz wkład własny Powiatu Raciborskiego w przypadku uzyskania przez projekt 

dofinansowania wynieść powinien 221 857,00 zł, a nie jak wcześniej podano 30 000,00 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 września 2012r. 
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Starosta przedstawił nową wersję projektu 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 

65653. 

Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniej omawianą zmianą w projekcie uchwały  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022, również w tym projekcie uchwały zmienia się wysokość dofinansowania 

projektu inwestycyjnego pn.: "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu”. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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 jej przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektów uchwał 

przekazanych pismem nr OR.II.0022.3.8.2012 z dnia 11 września 2012r. i wprowadzenie 

nowych wersji projektów uchwał.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Gminą Krzyżanowice do projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa  

ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45". 

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

64574. 

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 wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice do projektu 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę 

powiatową S3516 z drogą krajową nr 45" oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 

25 września 2012r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 8. 

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

64489. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się 

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 5/V/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 września 2012r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2012r. 

W/w Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 65014. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych Uchwałę nr 5/V/2012 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu  

z dnia 20 września 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów 

stanowiących drogi powiatowe. 

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

65033. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego 

oświadczeń woli w sprawach związanych z usuwaniem drzew z terenów stanowiących drogi 

powiatowe. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwał dotyczących 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 

65875. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi w rozmowie telefonicznej 

z pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zmienia się załączniki  

do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022, podjętych  

w dniach 11 i 17 września 2012r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwał dotyczących 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 

64988. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu,  

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

w Raciborzu. 
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Starosta 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 

63890. 

Wicestarosta przekazał, że w omawianej karcie informacyjnej przedstawiono odpowiedzi  

na pytania Zarządu z posiedzenia w dniu 10 lipca b.r., a dotyczące utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typu B. Wicestarosta opowiedział się za utworzeniem 

ŚDS-u w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, podkreślając, że na dzień 

dzisiejszy stanowisko Pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach w tej sprawie jest negatywne. W związku z powyższym 

wystąpiono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem czy istnieje możliwość 

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

Jesień” w Raciborzu, gdyż np. w Elblągu taka sytuacja ma miejsce. Na dzień dzisiejszy 

oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie.  

Wicestarosta dodał, że decyzja co do tworzenia ŚDS-u powinna zapaść do końca marca 

2013r., tak aby we właściwym terminie wystąpić do Wojewody Śląskiego z wnioskiem  

o przyznanie środków finansowych na utworzenie i funkcjonowanie ŚDS-u począwszy  

od grudnia 2013r. Jeżeli odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej będzie negatywna 

Wicestarosta zaproponował, aby zlecić prowadzenie ŚDS-u organizacji pozarządowej 

działającej w obszarze pomocy społecznej. Jedną z nich może być organizacja prowadząca 

ŚDS w Rybniku. Ma to o tyle uzasadnienie, że stowarzyszenia działające na terenie Powiatu 

nie mają doświadczenia w realizowaniu tego typu zadań. Jak podkreślił Wicestarosta dotacja  

na pokrycie bieżących kosztów utrzymania środowiskowych domów samopomocy  

w Województwie Śląskim w 2012r.  wynosi 1 068,00 zł na jednego uczestnika. Dotacja jest 

przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ŚDS-u, w związku z powyższym przepisy 

nie określają szczegółowo na co środki dotacji mają być przeznaczone. Największym 

problemem wydaje się finansowanie kosztów transportu podopiecznych do i z ŚDS-u. 

Wicestarosta poinformował, iż dotacja na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi 

ponad 1 400,00 zł i to pozwala na dowóz uczestników.  

Jak dodał obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak możliwym jest utworzenie ŚDS-u bez zapewnienia transportu.  

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

środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  
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w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić do Gmin Powiatu 

Raciborskiego z informacją o planowanym utworzeniu ŚDS i zapytaniem czy na terenie Gmin 

działają stowarzyszenia, które mogą prowadzić tego typu domy i czy Gminy ewentualnie 

partycypowałyby w kosztach dowozu podopiecznych do ŚDS-u ze swojego terenu. 

Jednocześnie zobowiązał Wicestarostę do przeprowadzenia rozmów z stowarzyszeniami, 

które współpracują z Powiatem w zakresie polityki społecznej oraz stowarzyszeniem 

prowadzącym ŚDS w Rybniku czy byłyby zainteresowane prowadzeniem na zlecenie 

Powiatu Raciborskiego ŚDS-u. Po zebraniu w/w informacji oraz uzyskaniu odpowiedzi 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości utworzenia środowiskowego 

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

powróci do tematu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zabezpieczenia 

w budżecie powiatu na 2013r. środków finansowych na podwyżkę płac pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu. 

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

64619. 

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

w budżecie powiatu na 2013r. środków finansowych na podwyżkę płac pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu omówił możliwości budżetu związane z podwyżką płac  

dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, w tym  

tut. Starostwa. Mając na względzie fakt, że podwyżki wynagrodzeń spowodują wzrost 

wydatków bieżących, a to spowoduje, że maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 

wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie maleć, ocena realnych 

możliwości podwyżek może nastąpić dopiero po podsumowaniu roku budżetowego  

i zakończeniu I kwartału 2013r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformuje Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Raciborzu, 

Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty Oddział w Raciborzu oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. podsumowania naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu na rok szkolny 2012/2013. 

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

65385. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z podsumowaniem naboru do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2012/2013 uznał, 

że nabory zostały przeprowadzone w sposób optymalny. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczycieli emerytów w roku szkolnym 

2012/2013. 

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

65344. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektorów: Zespołu Szkół 

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

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu o zatrudnieniu nauczycieli emerytów  

w roku szkolnym 2012/2013. Jednocześnie w związku z małą ilością nauczycieli emerytów 

zatrudnianych w szkołach podległych Powiatowi zaakceptował propozycję, aby odstąpić  

od przedstawiania kart informacyjnych w tym temacie. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń kartę informacyjną o ilości płatnych godzin 

ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw dyrektorów i zastępców dyrektorów  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski za okres II semestru poprzedniego roku szkolnego.  

 

Nawiązując do informacji, jaka pojawiła się na poprzednim posiedzeniu, a dotyczącej 

problemów związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania projektu pn.: „Sukces 

zawodowy młodzieży sukcesem Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych  
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w Raciborzu Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu oraz radcy prawnemu p. Grzegorzowi Graniecznemu podjąć działania w celu 

przygotowania projektu wezwania do naprawienia szkody przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. Dalsze decyzje w stosunku do Dyrektora Zarząd podejmie  

po zakończeniu kontroli przez pracowników tut. Starostwa w w/w jednostce.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji polecenia Zarządu z posiedzenia w dniu 11 września 

2012r.   

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

65252. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informującą o przygotowaniu pisma  

do kuratora Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A. celem uzyskania informacji o podjętych dotychczas przez niego czynnościach. 

 

Starosta omówił: 

1. wnioski i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 września 2012r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 65007. 

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 1 oraz przekazał do wiadomości w/w Kierownikowi wniosek nr 2, 

2. wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 18 września 2012r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 65427.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,   

3. wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 19 września 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 64972.  

Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do realizacji wniosek nr 1. Jednocześnie Starosta poinformował, że zgodnie  

z wnioskiem nr 2 na sesję w dniu 25 września b.r. została zaproszona radna Sejmiku 

Województwa Śląskiego Pani Ewa Lewandowska. Odpowiedzi na wniosek nr 2 udzieli 

Sekretarz Powiatu,  
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4. wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 20 września 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 65419.  

Zarząd zaakceptował uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zgłoszone przez Komisję oraz polecił 

Kierownikowi Biura Rady udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wnioski od nr 2 do nr 5 oraz pytania dodatkowe 

zgłoszone na Komisji udzieliła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

5. opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 września 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 65424.  

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli „Wykonanie 

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

Powiatowego w Raciborzu”. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 65328. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, 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 

65034. 

Dodatkowo Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby w omawianym projekcie uchwały 

uwzględnić zmiany, tj.: 

1) w rozdziale 60014 zwiększyć o 155 000,00 zł plan dotacji celowej w związku  

z planowanym podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim  

a Powiatem Raciborskim i Gminą Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia Powiatowi 

Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie stanowiska do pomiaru masy 



 12 

pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy” i jednocześnie zwiększyć 

plan wydatków w rozdziale 60014 będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontu,  

2) w rozdziale 80195 zwiększyć o 1 692,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego z dnia 14 września b.r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac 

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu 

zawodowego nauczycieli i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80195 

będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

3) w rozdziale 80130 zwiększyć o 13 605,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania 

oraz zakup opału do ogrzewania Zamku Piastowskiego w Raciborzu i jednocześnie 

zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80195 będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu,  

4) w rozdziale 80130 zwiększyć plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji 

i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wykonanie pokrycia dachowego 

w ZSZ w Raciborzu” (o kwotę 31 000,00 zł) oraz „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, 

salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu” (o kwotę 

19 000,00 zł), a także zmniejszyć plan wydatków Powiatu w rozdziale 80195 o kwotę 

50 000,00 zł,  

5) w rozdziale 80110 dokonać zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane, 

6) w rozdziale 85403 zwiększyć o 36 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, a zmniejszyć plan wydatków w/w Referatu w rozdziale 85495 

o tę kwotę.  

 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby dodatkowo w w/w projekcie zwiększyć w rozdziale 

80130 plan wydatków o 30 669,00 zł Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w związku  

z realizacją projektu pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy” i jednocześnie 

zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80195 będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu. Zmiany te wynikają z niewłaściwego rozliczenia w/w projektu.  
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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 4 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 

65035. 

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. 

 

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 

65036. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dodatkowe zmiany ujęte w uchwale w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. znalazły również 

odzwierciedlenie w omawianym projekcie uchwały. 

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 poinformował, że w trakcie I części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu Adam Sebzda złożył podanie o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy  

o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 30 września 2012r.  

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

65877. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Zaproponował, aby powierzyć Pani Monice Mużelak pełnienie obowiązków Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do czasu zatrudnienia Dyrektora jednostki.  

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

65989. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

pracownika pełniącego obowiązki kierownika jednostki do składania oświadczeń woli 

związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu.  

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

65889. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego 

obowiązki kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.  

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

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu:  
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„Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu polegający  

m. in. na remoncie elewacji i pokrycia dachowego, wykonanie remontu poddasza kaplicy, 

budowa drogi dojazdowej z parkingiem oraz wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy  

w budynku bramnym”. 

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

65653. 

Starosta zaproponował, aby wyrazić zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe,  

o których mowa w w/w karcie informacyjnej do kwoty 188 159,21zł (brutto). Uwzględniając 

zmiany w budżecie dokonane na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 

2012r. Referat Inwestycji i Remontów będzie dysponować wolnymi środkami własnymi  

w wysokości 188 159,21 zł w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050, poz. WPF 1.c) 9,  

z których nastąpiłaby płatność za w/w roboty.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu:  „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu polegający m. in. na remoncie elewacji i pokrycia dachowego, wykonanie 

remontu poddasza kaplicy, budowa drogi dojazdowej z parkingiem oraz wyeksponowanie 

fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym” do kwoty 188 159,21zł (brutto).  

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, §  6050, poz. WPF 1.c) 9. 

 

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 25 września 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał dotyczących 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022. 

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 zwolnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego 

obowiązki kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu.  


