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OR.II.0022.1.37.2012 

PROTOKÓŁ  NR 89/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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. Analiza wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 88/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 października 2012r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda. Przypomniał, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła bardzo duże zmiany  

w systemie wsparcia rodzin biologicznych, opieki nad dzieckiem, funkcjonowania opieki 

zastępczej oraz nałożyła na powiaty nowe zadania, zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne. 

Wydawało się, że nowe zadania spowodują znaczne obciążenia dla budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. Obawy te zostały zasygnalizowane m.in. na posiedzeniach Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego. Przygotowana przez pracowników 

Wydziału Finansowego tut. Starostwa analiza wydatków Powiatowego Centrum Pomocy 
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Rodzinie  w Raciborzu, dotycząca placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 

zastępczych nie potwierdza wcześniejszych obaw (analiza znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 69893).W związku z powyższym Starosta zapytał 

Dyrektora skąd wzięły się rozbieżności w przekazywaniu danych? 

Dyrektor Hildebrand poinformował, że wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spotkało się falą krytyki ze strony władz 

powiatów w całym kraju. Doprowadziło to m.in. do trzykrotnej zmiany jej przepisów, w tym 

ostatniej dokonanej w 2012r. Zmiany te spowodowały zmniejszenie, w stosunku  

do pierwotnie planowanych, wydatków wynikających z wspomnianej ustawy. Nowe przepisy 

m.in. ograniczyły do 3 liczbę dzieci, które mogą przebywać łącznie w nowoutworzonej 

rodzinie zastępczej, jednakże w razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej 

rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej 

liczby dzieci. Zmiany w przepisach doprowadziły do sytuacji, w której dzieci kierowane były 

do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a nie do rodzin zastępczych. Stąd ilość dzieci  

w rodzinach zastępczych nie rosła, ale zwiększała się w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W tym miejscu Dyrektor zapoznał zebranych z przygotowaną analizą wydatków związanych 

z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w/w analiza znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 70805). Poinformował, że w planie 

wydatków na 2012r. założono, że wszystkie zdarzenia, jakie mogą wiązać się  

z obowiązywaniem w/w ustawy będą miały miejsce. Stąd też w § 3110 – Świadczenia 

społeczne obejmującym m.in. comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie, pomoc 

losową, itd. założono kwotę 3.500.000 zł, a prognozowana kwota wydatków do 31 grudnia 

2012r. wg stanu na dzień 22 października b.r. wynosi 2.218.532 zł. W paragrafie tym 

zaplanowano również środki na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka zakładając 

utworzenie dwóch domów od początku roku 2012. Rodzinne domy dziecka powstały  

w październiku b.r., stąd po przeanalizowaniu wydatków pomniejszono plan wydatków  

o 300.000 zł. Z kolei na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych (zawodowych 

oraz pełniących rolę pogotowia rodzinnego) wraz z pochodnymi, wynagrodzenia za czasowe 

sprawowanie opieki przez rodziny pomocowe oraz zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach 

zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia zaplanowano 

839.500 zł, a prognozowana kwota wydatków na koniec roku budżetowego wg stanu na dzień 
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22 października 2012r. wynosi 631.208 zł. Podsumowując różnica planowanego wykonania 

wydatków przez PCPR w Raciborzu a związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej względem planu po zmianach wynosi ok. 900.000 zł. 

Jak przypomniała Skarbnik Powiatu wzrost ilości dzieci kierowanych do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych spowodował, że Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę 420 000,00 zł będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych  

tut. Starostwa z przeznaczeniem na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą wydatków Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny 

zastępcze oraz polecił ją przekazać na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 2  

 

Protokół Nr 88/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 października 

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

 

Ad. 3  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. aktualizacji Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska. 

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

69664. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął i postanowił przekazać na listopadowe posiedzenie Rady 

Powiatu Raciborskiego:  

1. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2010-2011”, 

2. „Szczegółową informację oraz analizę uwag i wniosków zgłaszanych na etapie 

poddawania konsultacjom społecznym „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.  
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Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą  

na lata 2016-2019”. 

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

69690. 

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 przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019” (po dokonaniu 

drobnych poprawek w załączniku do w/w projektu uchwały) oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada b.r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu 

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

który został przekazany na sesję w dniu 30 października 2012r. Zmiany te dotyczą 

załączników nr 1 i nr 2 do projektu uchwały i polegają na dopisaniu kwoty 8.222 zł   

w budżecie będącym w dyspozycji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora placówki.  

Ponadto Skarbnik Powiatu zaproponowała: 

1) zmniejszenie o 205.000 zł dotacji celowej przyznanej w formie pomocy finansowej  

na zadanie pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” 

(środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji zadania w ramach PROW 

2007-2013), 

2) przeniesienie środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.458 zł z zadania 

„PROW na lata 2007-2013 Kornice, Maków” na zadanie „Scalanie gruntów na terenie 

obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować nową wersję w/w dokumentu. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021, który został przekazany na sesję w dniu 30 października 2012r. 
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Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się dokonać zmiany 

polegającej na zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów  

na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” w 2012r. o kwotę 21.458 zł (w budżecie 

środki te zostaną przesunięte w ramach zadań rządowych, za zgodą Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach – pismo nr GKII.3146.3.2012 z dnia 18 października 2012r.) 

oraz o kwotę 202.862 zł w 2013r. (poz. 1a pkt 1).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2021 oraz polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować nową wersję  

w/w dokumentu. 

 

Ad. 4 

 

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 

70065. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

70067. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender. 
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Ad. 5 

 

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 

70082. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

z dnia 17 października 2012r., Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

z dnia 18 października 2012r., Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu.  

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił pismo Zarządu Raciborskiego Towarzystwa 

Oświatowego RTO „Szkoła” z dnia 21 września 2012r. dotyczące wyrównania dotacji 

oświatowej za okres od stycznia do czerwca 2012r. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 67176. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Zarządu Raciborskiego 

Towarzystwa Oświatowego RTO „Szkoła” z dnia 21 września 2012r. wyraził zgodę na 

wyrównanie dotacji oświatowej za okres od stycznia do czerwca 2012r. w kwocie 983,00 zł. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmiany – uzupełnienia w planie imprez sportowych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

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

69843. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował propozycję zmiany – uzupełnienia w planie imprez 

sportowych na 2012r. realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki polegającą na dopisaniu  

pod poz. nr 54 I Mistrzostw Raciborza Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt, organizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji 

o ilości godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw płatnych zrealizowanych  

przez kadrę kierowniczą placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w okresie od 2 stycznia do 29 czerwca 2012r. 

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

70184. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zanalizował informację o ilości godzin ponadwymiarowych  

i doraźnych zastępstw płatnych zrealizowanych przez kadrę kierowniczą placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w okresie od 2 stycznia do 29 czerwca 

2012r. polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować pismo  

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, aby tak organizowali pracę, żeby do minimum ograniczyć ilość doraźnych 

zastępstw płatnych realizowanych przez kadrę kierowniczą.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił 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 przyjął kwartalną informację obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania 

Jakością dot. analizy raportu z badań przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia 

klientów z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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

68783. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z analizą raportu z badań 

przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu polecił Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością:  

1) przesłać drogą elektroniczną informację wszystkim pracownikom o wyniku badania, 
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2) opublikować raport wraz z wynikami końcowymi w Biuletynie Informacji Publicznej  

tut. Starostwa moduł Zarządzanie Jakością zakładka Analiza satysfakcji klienta. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przeanalizował sugestie zgłoszone przez klientów w trakcie 

w/w badań uznając jako bezzasadny zakup dodatkowych krzeseł lub ław dla klientów 

Wydziału Komunikacji i Transportu. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu 

Organizacyjno-Administracyjnego podjąć działania zmierzające do zakupu podświetlanej 

tablicy informacyjnej o tut. Starostwie, która zlokalizowana zostałaby przy ul. Armii 

Krajowej w Raciborzu. Ponadto Starosta przekazał, że przedstawi krótką informację 

dotyczącą analizy raportu z badań przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia 

klientów z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na sesji  

w dniu 30 października 2012r.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbędą się w październiku 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 70128. 

 

Wicestarosta przedstawił informację o liczbie uczniów chętnych z I preferencji do oddziałów 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu oraz Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu, które nie zostały uruchomione. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 71235. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o liczbie uczniów chętnych  

z I preferencji do oddziałów w ZSO Nr 2 w Raciborzu oraz ZSE w Raciborzu,  

które nie zostały uruchomione oraz polecił ją przekazać na najbliższe posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 



 9 

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 23 października 

2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 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. 


