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OR.II.0022.1.42.2012 

PROTOKÓŁ  NR 94/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 93/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 listopada 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. podjęcia decyzji o odstąpieniu  

od ustalenia opłat za pobyt dziecka lub osoby dorosłej w pieczy zastępczej. 

5. 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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 93/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 listopada 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. Zaproponowała, aby do przedmiotowego projektu wprowadzić 

zmiany, o których mowa w tabeli umieszczonej poniżej, tj.: 

1. ZSS Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

5 406 zł Dochody z tyt. wynajmu sali 

gimnastycznej i otrzymanej darowizny; 

Wydatki na usługi związane  

z odprowadzaniem ścieków, wywozem 

nieczystości, obsługą informatyczną, 

zakup wyposażenia i środków czystości. 

2. Organ, 

ZW 

Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

 

-1 059 304 zł Zmniejszenie dotacji celowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, w związku  

z przeniesieniem realizacji projektu 

"Mam zawód-mam pracę w regionie" na 

rok 2013. 

3. ZSBiRR Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

1.600 zł Dochody z tytułu wynajmu sali 

gimnastycznej, z przeznaczeniem na 

remont pomieszczenia pracowni 

informatycznej dla technika architektury 

krajobrazu. 

4. Organ, 

SG 

Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

62.000 zł Dochody z tytułu kar umownych 

naliczonych Wykonawcy, w związku  

z realizacją zadania "Scalanie gruntów  

na terenie obrębów Pietrowice Wielkie  

i Cyprzanów". 

 

Ponadto Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w treści uchwały dodaje się 

dodatkowy § 2 w brzmieniu: „W Uchwale Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, 

w § 9 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) zaciągania zobowiązań na czas oznaczony  

z tytułu umów wieloletnich nieujętych w obowiązującej w Powiecie Raciborskim uchwale  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków 

bieżących bez względu na ich rodzaj do kwoty 30.000.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759  

z późn.zm.) oraz zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których 

mowa w art. 143 ust.1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn.zm.)". 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

73829. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 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 27 listopada 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się 

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad 

sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.10.2012  

z dnia 14 listopada 2012r. 

 

Następnie Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła nową wersję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich: 

1) dokonuje się zmian w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie” polegających  

na przesunięciu kwoty 1.059.304 zł z roku 2012 do roku 2013 (poz. 1a pkt 9),  

2) dopisuje się umowę „Usługa hostingowa – utrzymanie strony internetowej powiatu”  

na kwotę 10.800 zł (poz. 2 pkt 28),  

3) dopisuje się umowę „Ochrona obiektów i mienia Starostwa (umowa nr 2) na kwotę  

54.000 zł (poz. 2 pkt 29),  

4) dokonuje się zmian na zadaniu „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura 

obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowania 

terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieli, modernizacja sieci 

zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a” polegających  

na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (poz. 1c pkt 3),  

5) zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu” w 2013r. o kwotę 100.000 zł (poz. 1 c pkt 8),   

6) dokonuje się zmian na zadaniu „Remont elewacji budynku szkoły w ZSE  

w Raciborzu” polegających na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z roku 2012 na rok 2013 

(poz. 1c pkt 10).  

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

73835. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 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 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 listopada 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu 

uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.10.2012 z dnia 14 listopada 2012r. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 6/VI/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 listopada 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. ze zmianami. Rada wyraziła pozytywną opinię na temat 

w/w projektu uchwały Rady.  

W/w Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 75918. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję w dniu 27 listopada 

b.r. Uchwałę nr 6/VI/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Poinformował, że ze względu na brak możliwości uczestniczenia 

w pracach komisji wcześniej powołanego Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Raciborzu zaszła konieczność dokonania zmiany składu komisji. 

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

75601. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
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– podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

W tym miejscu skład Zarządu uzupełnił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Norbert Mika.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych Aleksandra 

Kasprzaka i poprosił o zapoznanie zebranych z problemami, jakie pojawiły się w związku  

ze stosowaniem Uchwały Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 

2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. podjęcia decyzji o odstąpieniu  

od ustalenia opłat za pobyt dziecka lub osoby dorosłej w pieczy zastępczej znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 75428. 

Na wstępie Dyrektor Hildebrand pokrótce przedstawił przedmiotową Uchwałę stwierdzając, 

iż na etapie opracowywania projektu uchwały wydawało się, że przyjęte rozwiązania są 

poprawne. W praktyce jednak okazały się trudnymi do realizacji, gdyż w niektórych 

przypadkach koszty upomnień i egzekucji przewyższą uzyskaną opłatę, w innych ustalenie 

opłaty doprowadzi do powstania zadłużenia, którego osoby zobowiązane nie będą w stanie 

spłacać. Natomiast w kolejnych przypadkach ustalenie opłaty doprowadzi do nadmiernego 

obciążenia budżetów osób zobowiązanych i może np. zakłócić proces leczenia tej osoby  

lub osoby pozostającej pod jej opieką. Może to doprowadzić do wykluczenia społecznego 

osób zobowiązanych co jest sprzeczne z ogólną ideą pomocy społecznej, która mówi,  

iż obciążenia wynikające z pomocy nie powinny pogarszać sytuacji materialnej osób 

zobowiązanych. Aktualnie do PCPR-u wpłynęło 11 wniosków co do których celowym 

wydaje się podjęcie decyzji od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich  

w pieczy zastępczej. W związku z powyższym Dyrektor zaproponował, aby Zarząd rozważył 

możliwość zmiany § 4 ust. 4 wspomnianej uchwały poprzez zamianę spójnika „i” spójnikiem 
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„lub”, co było rozważane na etapie omawiania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w powyższej sprawie.  

Starosta zapytał czy istnieje możliwość umarzania w części zobowiązań bez konieczności 

ustalenia opłaty, tak aby rodzice biologiczni dzieci przebywających w pieczy zastępczej czuli 

się za nie odpowiedzialni? 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że nie ma takiej możliwości, zgodnie bowiem z zapisami 

Uchwały najpierw trzeba ustalić wysokość opłaty, a następnie przeprowadzić postępowanie 

egzekucyjne, a gdy ono będzie nieskuteczne rozważyć umorzenie. Do umorzenia zobowiązań 

stosowana jest inna uchwała Rady Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta przypomniał, że w czerwcu b.r. Zarząd omawiał kartę informacyjną  

o obowiązkach rodziców biologicznych i opiekunów prawnych dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2011r., z której 

wynikało, iż na kilkadziesiąt tysięcy zobowiązań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu udaje się wyegzekwować kilka tysięcy złotych.  

Dyrektor PCPR w Raciborzu stwierdził, iż te czynności w obecnej chwili wykonuje 

pracownik w ramach ½ etatu. Natomiast jeżeli omawiana uchwała zostanie utrzymana,  

to będzie musiał zwiększyć zatrudnienie w tym względzie do 1 etatu.  

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. podjęcia decyzji  

o odstąpieniu od ustalenia opłat za pobyt dziecka lub osoby dorosłej w pieczy zastępczej 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych: 

 

1) przygotować projekt uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 4 uchwały nr XXI/220/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. dotyczącej określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci  

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej poprzez zamianę spójnika „i” spójnikiem 

„lub”, 

2) poinformować Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

że nie może podjąć decyzji o odstąpieniu w 11 przypadkach, o których mowa  

w w/w karcie informacyjnej od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich  

w pieczy zastępczej, gdyż byłoby to sprzeczne z uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego,  

o której mowa powyżej.  
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Ad. 5 

 

Inspektor  Dominika Budzan 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 

75937. 

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

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z dnia 20 i 22 listopada 2012r., 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z dnia 16 listopada 2012r. nr 1 i nr 2  

oraz z dnia 26 listopada 2012r., Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia nieruchomości na potrzeby Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

75155. 

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

nieruchomości na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu postanowił, iż do w/w sprawy 

powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

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 

75935. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę 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” do kwoty 5 261,30 zł (brutto).  
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

 

Starosta omówił: 

1. opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 listopada 2012r., która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 76206. Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2. 

Szczegółowych informacji udzieli Starosta,  

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

w dniu 21 listopada 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 76268.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2. Szczegółowych informacji udzieli 

Starosta,  

4. wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 22 listopada 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 76194.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzieliła Kierownik Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju. Szczegółowych informacji udzieli Starosta,  

5. opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 listopada 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 76461.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

nr NZV.3111.3.15.2012 z dnia 19 listopada 2012r. dotyczącym dotacji z budżetu państwa  

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa  

do zasiłku lub stypendium nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu za dzieci 

przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze  

lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej.  

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 75782. 

 

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

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła pisma: Dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Dyrektora Powiatowego 
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Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć 

pomiędzy paragrafami płacowymi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  

1. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu nr ZSBiRR.3014.14.2012 z dnia 20 listopada 2012r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi,  

2. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu nr DF.3012-32/2012 z dnia 23 listopada 2012r. wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje wnioskodawców.  

 

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, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

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

76183. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni podczas głosowania:  

Piotr Olender oraz Norbert Mika) – 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

76185. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok wniósł zmiany polegające na:  
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1) zwiększeniu planowanych wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników  

oraz składki na ubezpieczenia społeczne i jednoczesnym zmniejszeniu planowanych 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

2) zmniejszeniu planowanych wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

o kwotę 10 000,00 zł w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększeniu 

planowanych wydatków o w/w kwotę w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.  

 

Pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 76960, a Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu pod numerem UID 76383.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni podczas 

głosowania: Piotr Olender oraz Norbert Mika) – 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował 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 

76188. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni podczas głosowania: 

Piotr Olender oraz Norbert Mika) – 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 

76189. 

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  
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w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni podczas 

głosowania: Piotr Olender oraz Norbert Mika) – 3 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. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. prefinansowania wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Inkubator Ekonomii 

Społecznej Subregionu Zachodniego”. 

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

75843. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków związanych  

z realizacją projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”  

do kwoty 9 360,00 zł.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator 

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa).  

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. 


