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OR.II.0022.1.44.2012 

PROTOKÓŁ  NR 96/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 grudnia 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 95/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 grudnia 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 

 

Członkowie Zarządu wnieśli wniosek o sprostowanie niżej wymienionych zapisów  

w Protokole Nr 95/2012 z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2012r. w ten sposób, że:  

„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 polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami wystąpić do Jerzego Łazarczyka – właściciela działki nr 75/22 

o użyczenie na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu w/w działki”.  
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Po zmianie, Protokół Nr 95/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 grudnia 2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 

2013. 

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

78003. 

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 projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2013 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

W tym miejscu skład Zarządu uzupełnił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Norbert Mika.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika Powiatu nt. zmian w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok oraz polecił przygotować nową wersję w/w dokumentu,  

2. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika Powiatu nt. zmian w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok oraz w autopoprawce do Uchwały Nr 92/481/2012 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2012r. oraz postanowił o przekazaniu radnym 

nowych wersji w/w dokumentów w dniu 14 grudnia 2012r.,   

3. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika Powiatu nt. zmian w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz w autopoprawce do Uchwały  

Nr 92/482/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2012r.  
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oraz postanowił o przekazaniu radnym nowych wersji w/w dokumentów w dniu 14 grudnia 

2012r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

78762. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok:  

1) zwiększył w Rozdziale 01005 plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego 

zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/RR03/005617/17507 z dnia 3 grudnia 

2012r., Nr RR3/4135/76a/KYS/2012/17507 z dnia 3 grudnia 2012r., w związku  

z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007-2013 „Scalanie 

gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice 

Wielkie” o kwotę 180 280 zł,  

2) zmniejszył w Rozdziale 01005 plan dotacji celowej otrzymywanej w formie pomocy 

finansowej na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie  

i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie” o kwotę 565 637 zł,  

3) zwiększył w Rozdziale 60014 plan dotacji celowej otrzymanej z instytucji zarządzającej  

tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej partnerowi czeskiemu  

– Krajowi Morawsko – Śląskiemu w ramach zadania pn.: „Modernizacja transgranicznej 

drogi na odcinku Tworków – Dehylov” o kwotę 1 817 289 zł,  

4) zmniejszył w Rozdziale 60014 plan dotacji celowej w związku z podpisaniem aneksu  

nr 1 do Porozumienia nr 102/KT/2012 zawartego pomiędzy Województwem Śląskim  

a Powiatem Raciborskim i Gminą Kuźnia Raciborska na powierzenie Powiatowi 

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

pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy” o kwotę 19 306 zł,  

5) zwiększył w Rozdziale 85202 plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego 

nr FBI.3111.311.3.2012 z dnia 30 listopada 2012r. o kwotę 126 950 zł,  

6) zwiększył w Rozdziale 01005 plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji 

w związku z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007-2013 
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„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie 

Pietrowice Wielkie” o kwotę 180 280 zł, 

7) zmniejszył plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku  

z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007-2013 „Scalanie 

gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice 

Wielkie” o kwotę 565 637 zł,  

8) zwiększył w Rozdziale 60014 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja transgranicznej 

drogi na odcinku Tworków – Dehylov” o kwotę 1 817 289 zł,  

9) zmniejszył w Rozdziale 60014 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji 

i Remontów w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie stanowiska do pomiaru masy 

pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy” o kwotę 19 306 zł,  

10) dokonał w rozdziale 71015 zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów 

biurowych, papieru oraz tonerów do drukarek, opłaty pocztowe i zakup usług 

remontowych obejmujących remont pomieszczeń biurowych w inspektoracie,  

11) zmniejszył w Rozdziale 80111 plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 55 zł, 

12) zmniejszył w Rozdziale 80134 plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach o kwotę 576 zł,  

13) zwiększył w Rozdziale 80195 plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych o kwotę 631 zł,  

14) zwiększył w Rozdziale 85202 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły  

w Raciborzu (73 382 zł) i Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach  

(8 696 zł),  

15) zwiększył w Rozdziale 85202 plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców o kwotę 44 872 zł,  

16) zmniejszył w Rozdziale 85420 plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich 

naliczane o kwotę 1 148 zł,  



 5 

17) zwiększył plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 148 zł. 

 

Po zmianie, 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 

78767. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2012: 

1) zwiększył w Rozdziale 01005 plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego 

zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/RR03/005617/17507 z dnia 3 grudnia 

2012r., Nr RR3/4135/76a/KYS/2012/17507 z dnia 3 grudnia 2012r., w związku  

z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007-2013 „Scalanie 

gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice 

Wielkie” o kwotę 180 280 zł,  

2) dokonał w rozdziale 71015 zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów biurowych, 

papieru oraz tonerów do drukarek, opłaty pocztowe i zakup usług remontowych 

obejmujących remont pomieszczeń biurowych w inspektoracie.  

 

Po zmianie, 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. 
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Starosta zaprezentował 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 

78771. 

Mając na względzie zmiany, o których mowa w w/w omawianych uchwałach, 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 5 Członków – 5 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r.  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego. Dodał, że w porządku obrad ujęto również projekt uchwały Zarządu  

w przedmiotowej sprawie. 

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

77327, a projekt uchwały pod numerem UID 77600. 

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

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego oraz w związku  

z pojawiającymi się wątpliwościami dot. wykonania instalacji elektrycznej i strukturalnej 

sieci komputerowej w Przychodni „Studzienna” polecił, aby do kolejnego posiedzenia 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych wyjaśnił w/w sprawę oraz zobowiązał jednocześnie 

Spółkę do przedstawienia kopii faktur za wykonanie instalacji elektrycznej i strukturalnej 

sieci komputerowej w Przychodniach: „Śródmieście” oraz „Ocicka”. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2013 - 2015". 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

78282. 

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

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 

2013 - 2015" ustalił, że w skład Komisji konkursowej wejdą: Andrzej Chroboczek  

– Przewodniczący Komisji, Marceli Klimanek – Członek Komisji, Władysław Gumieniak  

– Członek Komisji, Edmund Pazurek – Członek Komisji, Joanna Koczwara – Kozłowska  

– Członek Komisji. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 

2013 - 2015". 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji nr SN.I.6844.2.1.2012 z dnia 

17 października 2012r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

W/w projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 77042. 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowieniem nr SN. I.6844.2.1.2012 sprostował oczywistą 

omyłkę pisarską w ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN.I.6844.2.1.2012 

z dnia 17 października 2012r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, w stosunku do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu, oznaczonej jako działka 128/122 (k.m.1), obręb 

Bosac, w następujący sposób:  
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- na str.2, w pkt.7, w wierszu 5, skreśla się wyrażenie „11 8475 0006 2001 0011 5821 0004”  

i wstawia się na to miejsce wyrażenie „38 8475 0006 2001 0011 5821 0004”. 

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

W tym miejscu Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu Henryka Hildebrnada.  

Jak wyjaśnił Wicestarosta wizyta Dyrektora wiąże się z sytuacją, jaka pojawiła się  

po wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia o skierowaniu 13 – letniego chłopca  

– mieszkańca powiatu raciborskiego do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Małoletni 

przebywał wcześniej w rodzinie zastępczej, która nie potrafiła zapanować nad jego 

temperamentem. Chłopak w obecnej chwili przebywa w szpitalu psychiatrycznym  

w Lublińcu, gdyż nastąpiło u niego załamanie psychiczne.  

Dyrektor Hildebrand poinformował, że Centrum ze względu na trudny charakter dziecka 

podjęło działania w celu umieszczenia w/w dziecka w specjalistycznych, interwencyjnych 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Raciborskim. Żadna z placówek 

nie zdecydowała się na jego przyjęcie. W związku z powyższym wydano skierowanie  

o umieszczeniu chłopca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, 

jednakże i ona odmówiła przyjęcia dziecka do obiektu Placówki w Kuźni Raciborskiej.  

Jak poinformowała Dyrektor Placówki możliwym byłoby umieszczenie w/w dziecka 

po uruchomieniu mieszkania w Nędzy. Ponieważ podopieczny nie może w w/w mieszkaniu 

przebywać sam, jego przyjęcie wiązałoby się z koniecznością umieszczenia w mieszkaniu 

innych dzieci. Mając na uwadze, że w obecnej chwili dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego 

nie oczekują na umieszczenie w placówce oraz ze względu na fakt, że dzieci z Placówki  

w Kuźni Raciborskiej nie wyraziły zgody na przeniesienie do Nędzy, zachodzi konieczność 

przyjęcia dzieci spoza powiatu.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie 

w/w dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, ale nastąpi  

to po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień z Dyrektorem tej Placówki.  

 

Korzystając z obecności Dyrektora Hildebranda Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany założeń do projektu Programu rozwoju pieczy 

zastępczej, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 76197. 

Przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte założenia  
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do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu raciborskiego w zakresie 

tworzenia rodzinnych domów dziecka. W założeniach przyjęto między innymi,  

iż wynagrodzenie osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka wynosić będzie:  

1) 4 dzieci – 2 000,00 zł, 

2) 5 dzieci – 2 200,00 zł, 

3) 6 dzieci – 2 450,00 zł, 

4) 7 dzieci – 2 750,00 zł, 

5) 8 dzieci i więcej – 3 000,00 zł. 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” zwrócił się o zmianę 

zaproponowanego wynagrodzenia, według przedstawionych poniżej kwot: 

1) 4 dzieci – 2 200,00 zł, 

2) 5 dzieci – 2 400,00 zł, 

3) 6 dzieci – 2 600,00 zł, 

4) 7 dzieci – 2 800,00 zł, 

5) 8 dzieci i więcej – 3 000,00 zł. 

 

Jak przekazał Wicestarosta od dnia 1 grudnia 2012 r. na terenie powiatu raciborskiego 

rozpoczął działalność piąty rodzinny dom dziecka. Łącznie w domach przebywa 32 dzieci,  

w tym w 4 domach po 6 dzieci, w 1 domu 8 dzieci. Przyjęcie propozycji Stowarzyszenia 

„PRZYJAZNY DOM” spowoduje w 2013 roku wzrost wydatków PCPR w Raciborzu  

na omawiane zadanie o kwotę 7 200,00 zł.  

Ponadto Wicestarosta poinformował, że docierają do PCPR pierwsze sygnały o chęci 

przejścia zawodowej rodziny zastępczej do obcego powiatu. Spowodowane jest to wyższymi 

środkami finansowymi, jakie rodzina ta może otrzymać w Powiecie Gliwickim  

za przekształcenie się w rodzinny dom dziecka w porównaniu do środków, jakie 

otrzymywałaby w naszym powiecie.  

Zdaniem Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego podjęcie decyzji co do zmiany 

wynagrodzenia osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka może nastąpić gdy będą znane 

wszystkie koszty związane z utworzeniem rodzinnych domów dziecka. W związku  

z powyższym Zarząd postanowił, że na jednym z kolejnych posiedzeń powróci do omówienia 

w/w karty informacyjnej.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

78688. 

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

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

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

z dnia 5 i 7 grudnia b.r., Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Domu Kultury  

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

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu w sprawie dokonania przesunięć między paragrafami płacowymi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu nr CKU.312.75.1.2012.IZ z dnia 10 grudnia 2012r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi. O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje wnioskodawcę. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika 

Powiatu zmianami dokonanymi Zarządzeniem Starosty Raciborskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2012 polegającymi  

m.in. na przeznaczeniu kwoty 2.150 zł na opłatę za media (zakup energii), o którą wnosił 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu pismem nr MOS.3014.72.2012 

z dnia 7 grudnia 2012r. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje wnioskodawcę.  

 

Na wniosek Wicestarosty Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na jednym  

z kolejnych posiedzeń powróci do omówienia karty informacyjnej Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu  

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w postaci kserokopiarki Konica  

– 7022. 

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

78850. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 30 października 2012r. 

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

77669. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przekazać na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zestawienie 

dotyczące liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu wg stanu na koniec listopada b.r. Jednocześnie postanowił, że na posiedzeniu 

w dniu 28 grudnia b.r. dokona analizy w/w danych. 

 

Starosta poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji oraz Komisją Rewizyjną odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012r. o godz. 15:00. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78642. 

 

Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej poświęcone rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 79253. 

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/244/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.  

Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko polecił Kierownikowi Referatu 
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Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przekazać kopię w/w Uchwały  

wraz z załącznikiem właściwym organom.  

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie w/w Uchwały, a Referat Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 78415. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/245/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 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. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78130. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/246/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021.  

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78133. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie 
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wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78024. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/248/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. 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 2012 r. ze zmianami.  

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78030. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78028. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/250/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 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. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78026. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIV/251/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78334. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIV/252/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 

2012r. 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. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju określająca 

realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

78291. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/253/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 78811. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 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  

– uzupełnienie.  

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzyskać opinię 

prawną dotyczącą możliwości upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu do zawierania umów z Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. 

Po uzyskaniu w/w opinii polecił przygotować kartę informacyjną na posiedzenie Zarządu,  

tak aby można było podjąć decyzję o terminie skierowania na sesję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78143. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Strzybniku,  

na rzecz Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 
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Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 78378. 

 

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 11 grudnia 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 grudnia 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 – 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2013 - 2015". 


