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OR.II.0022.1.40.2012 

PROTOKÓŁ  NR 92/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 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 91/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 listopada 2012r.  

2. Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 27.11.2012 r. 

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 91/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 2012r. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

73738. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok wniósł zmiany polegające 

na zwiększeniu:  

1) dochodów o kwotę 1 400 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60013 (porozumienia jst), 

2) przychodów o kwotę 9 330,00 zł (z tytułu wolnych środków),  

3) wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60013 (w dyspozycji PZD  

w Raciborzu),  

4) wydatków o kwotę 9 330,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 (rezerwa ogólna  

i celowa). 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

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

73785. 

Mając na względzie zmiany, o których mowa powyżej Zarząd dokonał zmian w projekcie 

uchwały w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Ad. 3  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 

73829. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok dokonał zmian w treści 

załącznika nr 2, polegających na przeniesieniu środków z działu 854 do działu 801,  

z przeznaczeniem na płace w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

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

73835. 

Mając na względzie zmiany w uchwale w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021, Zarząd dokonał zmian  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

73419. 

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 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 27 listopada 2012r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Raportu z II ewaluacji okresowej "Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008-2015" za okres od 01.04.2010r. do 30.06.2012r. 

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

73404. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Raportu z II ewaluacji okresowej "Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-

2015" za okres od 01.04.2010r. do 30.06.2012r. Członkowie Zarządu poprosili obecną  

na posiedzeniu Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju  

Ilonę Bojczuk o sprawdzenie poprawności kwot dotyczących nakładów poniesionych  

na dokończenie budowy i doposażenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przypomniał, że zgodnie  

z ustaleniami z posiedzenia w dniu 23 października b.r. Referat Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dokonał niezbędnych poprawek w załączniku do projektu 

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 zostanie przekazany na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

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

74267. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

73765. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała o kolejnym zmniejszeniu planu dotacji 

celowej na 2012 rok dla Powiatu Raciborskiego (zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.359.1.2012 z dnia 30 października 2012r.) w dziale 851 – ochrona zdrowia, 

rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

wystosować pismo do Wojewody Śląskiego z prośbą o zwiększenie wspomnianej dotacji  

oraz z zapytaniem kto i z jakich środków pokryje odsetki do zakładu ubezpieczeń 

społecznych w związku z nieterminowym przekazaniem w/w składek. 

Ponadto, Zarząd Powiatu Raciborskiego na wniosek Skarbnika Powiatu wniósł zmiany  

w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok polegające na:  

1. zwiększeniu planu wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia  

i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu,  

2. zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

o kwotę 3 000,00 zł w związku z zalaniem pomieszczeń szkoły i jednoczesnym 

zmniejszeniu planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

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 5 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 

73769. 
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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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

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

73772. 

Mając na względzie zmiany, o których mowa w uchwale w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, Zarząd dokonał zmian w projekcie uchwały 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021.  

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 – 2021. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego. Zaproponował, aby wyrazić wolę 

nieodpłatnego nabycia przez Powiat Raciborski, części nieruchomości gruntowej, położonej 

w Tworkowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2564/3 (k.m.10), obręb Tworków,  

o pow. 0,0926 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej  

nr GL1R/00052792/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, a zajętej drogą 

powiatową 3517S. Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, nieruchomość ta stanowi drogę i faktycznie jest zajęta pod fragment drogi 

powiatowej 3517S - skrzyżowanie drogi powiatowej 3517S i drogi gminnej ulicy Parkowej. 

Nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Raciborskiego umożliwi 

uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej. 

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

73032. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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 ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej.  

Starosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i pomocy społecznej tj. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2013-2015”. Zadanie realizowane będzie  

od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. 

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

73151. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i pomocy społecznej. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody II stopnia dla prezesa klubu Huberta Skorni. Poinformował, że dniu 31 października 

b.r. wpłynął wniosek Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” Brzeźnica o przyznanie 

nagrody dla prezesa klubu Huberta Skorni. Biorąc pod uwagę uzyskiwane systematycznie  

i od wielu lat mistrzowskie krajowe sukcesy i uczestnictwo zawodników  

w międzynarodowych turniejach zapaśniczych, a także Mistrzostwach Świata i Europy  

w różnych kategoriach wiekowych w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet 

zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagrody II stopnia finansowanej  

z budżetu Powiatu  Raciborskiego dla w/w prezesa. Propozycja spotkała się z akceptacją 

zebranych.  

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

73540. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla prezesa klubu Huberta Skorni. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody II stopnia dla trenera Krzysztofa Ołenczyna. Przekazał, że w dniu 11 lipca b.r. 

wpłynął wniosek Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” Brzeźnica o przyznanie 

nagrody dla trenera klubowego Krzysztofa Ołenczyna, pełniącego równocześnie funkcję 

trenera Kadry Narodowej Kadetek w zapasach. Biorąc pod uwagę mistrzowskie krajowe 

sukcesy i uczestnictwo zawodników prowadzonych przez Krzysztofa Ołenczyna  

w międzynarodowych turniejach zapaśniczych, a także Mistrzostwach Europy Seniorów, 

Juniorów, Juniorek i Kadetek w zapasach w stylu wolnym zaproponował, aby Zarząd podjął 

decyzję o przyznaniu nagrody II stopnia finansowanej z budżetu Powiatu  Raciborskiego  

dla w/w trenera. Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

73537. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. Poinformował, że w listopadzie 2012r. wpłynęły wnioski Zarządu 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2012r. 

Zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagród II i III stopnia finansowanych 

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla wskazanych w uchwale zawodników. Propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

73767. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. Przekazał, że listopadzie 2012r. wpłynęły wnioski Zarządów: Miejskiego 

Klubu Zapaśniczego „Unia” Racibórz i LKS "Dąb" Brzeźnica o przyznanie nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2012r. Zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję 

o przyznaniu nagród II i III stopnia finansowanych z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla wskazanych w uchwale zawodników. Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

73637. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

73499. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 5 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 
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w dniu 27 listopada 2012r. Poinformował, że w uzupełnieniu karty informacyjnej  

z dnia 17 października 2012r. w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska, Referat przygotował materiał informacyjny w sprawie stanu środowiska  

i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

74043. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął i postanowił przekazać na sesję w dniu 27 listopada 

2012r. materiał pt. „Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

 

Ad. 6 

 

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 

73631. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła pisma Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu oraz Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

nr ZSZ.061.030.2012 z dnia 12 listopada 2012r. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć 

pomiędzy paragrafami płacowymi, 

2. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu nr MOS. 3014-62/2012 z dnia 7 listopada 2012r. wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi. 

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje wnioskodawców.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  

dot. nabycia nieruchomości przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu na potrzeby archiwum 

zakładowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

73261. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu 

Organizacyjno – Administracyjnego dot. nabycia nieruchomości przy ul. Opolskiej 5  

w Raciborzu na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami podjęcie działań 

zmierzających do nabycia w/w nieruchomości na potrzeby własne urzędu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 30 października 2012r. w sprawie ustosunkowania się przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu na piśmie do podniesionych w wezwaniu zarzutów o dochodzeniu 

naprawienia szkody w związku z realizacją projektu pn. „Sukces zawodowy młodzieży 

sukcesem Europy”. 

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

73913. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu Pani Bożeny Chudzińskiej – Latacz Nr ZSZ.403.10.12  

z dnia 9 listopada br. stwierdził, że przedstawione wyjaśnienia nie wnoszą nic nowego  

w przedmiotowej sprawie, stąd podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję o dochodzeniu 

naprawienia szkody przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w związku  

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Starosta Adam Hajduk, który udał się na otwarcie nowej 

siedziby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu. 

Posiedzeniu przewodniczył o tego momentu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 października 2012r. w sprawie 
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przygotowania pisma do kuratora Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A., celem uzyskania informacji o planowanych dalszych 

działaniach w przedmiotowej sprawie.   

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

73340. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją o złożeniu przez kuratora 

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

wniosku o zwolnienie z obowiązków kuratora spółki polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować wystąpienie do Prezesa Sądu 

Rejonowego w Gliwicach z prośbą o informację nt. dalszych działań, jakie zamierza podjąć  

w przedmiotowej sprawie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji polecenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 30 października 2012r. w sprawie 

przygotowania propozycji szkoleń z zakresu programów rolnośrodowiskowych dla rolników 

z terenu Powiatu Raciborskiego, w tym z zakresu korzyści wynikających ze scalania gruntów. 

Poinformował, że pracownicy Referatu wstępnie ustalili zarówno z przedstawicielem 

Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, jak również przedstawicielem Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Częstochowie 

możliwość przeprowadzenia wspólnego szkolenia w zakresie Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013. Szkolenie odbyłoby się na przełomie stycznia / lutego 2013r. 

i składałoby się z dwóch bloków o następującej tematyce: 

1. Działanie 214. Programy rolnośrodowiskowe; Pakiet 8. Ochrona gleb i wód oraz                       

Pakiet 9. Strefy buforowe. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Częstochowie, 

2. Działanie 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Szkolenie przeprowadzi 

przedstawiciel Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.  

 

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

73917. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przygotowaną propozycję szkoleń z zakresu 

programów rolnośrodowiskowych dla rolników z terenu Powiatu Raciborskiego, w tym 
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z zakresu korzyści wynikających ze scalania gruntów, o której mowa w karcie informacyjnej 

SE.II.0012.3.2012 z dnia 12 listopada 2012r. O powyższym Referat Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa poinformuje Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił informację Biura Rady  

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się  

w listopadzie b.r.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 74246. 

 

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju Ilona Bojczuk poinformowała, że w przypadku wielkości nakładów poniesionych  

na dokończenie budowy i doposażenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, o których mowa  

w załączniku do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Raportu 

z II ewaluacji okresowej "Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015"  

za okres od 01.04.2010r. do 30.06.2012r., nastąpiła oczywista pomyłka drukarska.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd dokonał zmiany w załączniku do przedmiotowego 

projektu uchwały polegającej na prawidłowym określeniu wielkości nakładów poniesionych 

na dokończenie budowy i doposażenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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 przyjęcia Raportu z II ewaluacji okresowej "Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015" za okres od 01.04.2010r. do 30.06.2012r. 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu 

o dokonanych zmianach w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Ad. 7 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/234/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 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 

73262. 

 

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 XXIII/235/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

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 

73263. 

 

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 

Uchwały Nr XXIII/236/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Krzyżanowice). 

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 

72869. 

 

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 

Uchwały Nr XXIII/237/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r.  

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Kuźnia Raciborska). 
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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 

72870. 

 

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 Nr XXIII/238/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

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

73174. 

 

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  

Nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Olkuskim w sprawie powierzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole 

Placówek Oświatowych Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

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 

73633. 

 

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: 

1) Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

2) Uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację. 

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

72879. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących 

się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie  

w/w Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

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

72727. 

 

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 XXIII/243/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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 

72790. 

 

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

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla prezesa klubu Huberta Skorni. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia  

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2012r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 


