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OR.II.0022.1.36.2012 

PROTOKÓŁ  NR 88/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 października 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 87/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 października 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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 87/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2  października 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

Wicestarosta przedstawił i omówił materiał Referatu Edukacji, Kultury i Sportu pn.:” Analiza 

funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz 

sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012”. 

W/w  materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 69315. 
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Po zapoznaniu się z w/w materiałem Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł dodatkową 

zmianę w rozdziale VIII  w pkt 3 na str. 55 i 56 polegającą na zastąpieniu sformułowania: 

„Optymalizacja zatrudnienia” sformułowaniem: „Określenie standardów zatrudnienia”. 

Po zmianie Zarząd pozytywnie zaopiniował w/w materiał oraz postanowił o przekazaniu go 

na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Skarbnik zgłosiła wniosek o rezygnację z zaciągnięcia przez Powiat Raciborski kredytu         

w wysokości 1.500.000 zł, który miał podlegać spłatom w latach 2012-2022 oraz adekwatne 

skrócenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował wniosek Skarbnika o rezygnację z zaciągnięcia 

przez Powiat Raciborski kredytu w wysokości 1.500.000 zł, który miał podlegać spłatom       

w latach 2012-2022 oraz adekwatne skrócenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 

2021. 

Skarbnik przedstawiła 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 

69188. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2021. 

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

69189. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Raciborskiego na lata 

2012-2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

69688 i 69343.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego wniósł następujące 

autopoprawki: 

a)w §6 ust. 3 – przeredagowano zapis, który otrzymuje brzmienie: ”w przypadku utworzenia 

klubu radnych po powołaniu komisji rewizyjnej jej skład powiększa się o przedstawiciela 

tego klubu, o ile w skład komisji nie wchodzi radny będący już członkiem nowoutworzonego 

klubu, 

b)w §63 ust. 3 – poprawiono błąd redakcyjny- treść ustępu odsyła do „ust. 3”, a odesłanie 

winno być do „ust.2”, 

c)w §57 dopisano ust.2 w brzmieniu; „w razie nieobecności starosty i wicestarosty obowiązki, 

o których mowa w §56 wykonuje członek zarządu najstarszy wiekiem. 

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego  oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się         

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

67334. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Policji.  

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

68287. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił          

o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r.   

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Policji.  

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

68285. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił          

o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r.   

   

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji Kultury i Sportu dot. 

realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 10 lipca 2012r. 

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

67575. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zapisy zaktualizowanego załącznika do projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015. 

 

Wicestarosta przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015.  

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

67575. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2015.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

64511. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Wicestarosta przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

66418. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 października 

2012r. 

   

Wicestarosta przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. "Po 

radosne macierzyństwo". 

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

68856. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na 

lata 2013 – 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo". 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

zwrócić się do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą                     

o przedstawienie informacji, jakie w ocenie Komisji badania profilaktyczne dla mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego powinny być realizowane w 2013r. i latach kolejnych,                           



 6

z uwzględnieniem danych dot. jakie badania wykonano w latach poprzednich i w jakiej 

wysokości środki finansowe na nie przeznaczono. 

 

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 

68897. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

dodatkową zmianę polegającą na dokonaniu przesunięcia w rozdziale 80130 planowanych 

wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, w związku z zakończeniem                     

i rozliczeniem projektu „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”.    

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

przeciw,0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

68911. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2012, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł dodatkową zmianę 

polegającą na dokonaniu przesunięcia planowanych wydatków Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, w rozdziale 71015 w związku z podwyższeniem            

w 2012r. składki na ubezpieczenia rentowe o 2%, a także z przeznaczeniem na usługi 

pocztowe i  informatyczne. 

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2012. 
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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 

68900. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zgłoszenia kandydata Powiatu Raciborskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia          

w Raciborzu. 

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

67337. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu 

Raciborskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu, wybierając Dyrektor 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu  Panią Grażynę Wójcik do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

68888. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z 03.10.2012r., Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu z 08.10.2012r., Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   
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w Raciborzu z 10.10.2012r Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych                

w Raciborzu z 11.10.2012r.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. umorzenia w całości zaległych należności z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie 

wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach 

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

60940. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. umorzenia              

w całości zaległych należności z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wychowanków 

przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach powróci na 

kolejnym posiedzeniu. 

Ponadto w związku z w/w kartą polecił kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego projekt pisma do 

Ośrodków Pomocy Społecznej z wiadomością do władz gmin, z zapytaniem czy sytuacja 

materialno-bytowa poszczególnych dłużników Powiatu Raciborskiego, byłych wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach pozwala na umorzenie zaległych 

należności z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w w/w Ośrodku.   

  

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

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

67687. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu powróci na jednym       

z kolejnych posiedzeń . 

Ponadto polecił kierownikowi Referatu Spraw Społecznych w związku z w/w kartą 

przygotować dodatkowe informacje zawierające zestawienie danych dot. ilości etatów  

pracowników zajmujących się poszczególnymi zadaniami z zakresu spraw osób 

niepełnosprawnych w zestawieniu z ogólną liczbą pracowników oraz liczbą mieszkańców,     

w PCPR-ach funkcjonujących w powiatach porównywalnych z Powiatem Raciborskim.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego                  

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą 

gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”.   

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

UID69089. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść 

pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną, a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE       

w Raciborzu” do kwoty: 4 892,94  zł (brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80130, paragrafu 

6050, zadanie poza WPF. 

  

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

”Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu-etap I i II”. 

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

69329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe nie 

ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Modernizacja i rozbudowa  boiska  w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu - etap I i II” do kwoty  40 500 zł ( brutto). Płatne z działu 

801, rozdziału 80111, paragrafu 6050 (poz.WPF 1.c) 9 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu  Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta Miasta Racibórz (nr IU-VIII.6722.3.6.2012 z dnia 11.09.2012r.) o uzgodnienie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych   

w jednostkach strukturalnych Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz 

Ostróg w Raciborzu.  

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

67694 i 68030. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych 

Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu, 

przedłożony wraz z wnioskiem Prezydenta Miasta Racibórz nr IU-VIII.6722.3.6.2012 z dnia 
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11.09.2012r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

kwartalnej informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013.  

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

68977. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. kwartalnej 

informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013 powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji              

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych                 

w Referacie Zamówień Publicznych.   

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

67381. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w III 

kwartale 2012r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej          

i Rolnictwa  dot. odpowiedzi kuratora Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. na pismo Nr SE.II.0026.1.2012.  

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

67061. 

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

kuratora  Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A. na pismo Nr SE.II.0026.1.2012 polecił kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować kolejne pismo do kuratora Spółki z zapytaniem 

jakie dalsze działania zamierza podjąć kurator w przedmiotowej sprawie. 
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Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami wezwać na piśmie komornika do usunięcia opieczętowanych przez niego 

sprzętu biurowego i mebli w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko 

Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A., 

znajdujących się na drugim piętrze w budynku położonym w Raciborzu przy ul.Ludwika 4, 

oraz podjąć dalsze kroki w tym zakresie. 

 

Starosta przedstawił projekt decyzji Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej                

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

W/w projekt znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 68385. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o ustanowieniu prawa trwałego zarządu na 

rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, w stosunku do nieruchomości zabudowanej Zamkiem 

Piastowskim w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta przedstawił informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu     

o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej, wg. stanu na ostatni dzień 

kwartału. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 67590. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych w Pogrzebieniu oraz Kuźni Raciborskiej, wg. stanu na ostatni dzień 

kwartału.    

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z 15.10.2012r. 

W/w wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 69346. 

Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 

15.10.2012r. Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) nie widzi konieczności zamieszczania na stronie BIP Starostwa Powiatowego wykazu 

zgłaszanych przez radnych interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi, 

2) po ponownej analizie zapisów dot. terminów udzielania odpowiedzi na interpelacje                

i zapytania radnych postanowił, że w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego            
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w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego wydłużony zostanie termin udzielania 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych: „w terminie 21 dni od dnia złożenia”. Zapis 

ten został uwzględniony w §24 ust.6 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego,                

który skierowany został na sesję w dniu 30 października 2012r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił kierownikowi Biura Rady odpowiedzieć na wnioski 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z 15.10.2012r. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały XXII/226/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 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 

67328. 

 

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 

XXII/227/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 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 

67332. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały XXII/228/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie poparcia projektu ustawy            

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 września 2012 r. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Rady  odpowiedzialne 

za jej realizację. 

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

66817. 

 

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 

XXII/229/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 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 

67691. 

 

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 

XXII/230/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont ulic 

gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”. 

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 

66877. 

 

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 

XXII/231/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 



 14

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012r.          

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 

67693. 

 

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 

XXII/232/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. 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”.                    

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 

66879. 

 

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 Uchwały 

XIX/195/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. 

Jerzego w Sławikowie”. 

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

Kultury i Sportu  odpowiedzialny za jej realizację. 

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

68119. 

 

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. --------------------------- 

4. --------------------------- 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 października 

2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 października 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 zgłoszenia kandydata Powiatu 

Raciborskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu. 

 

 


