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OR.II.0022.1.46.2012 

PROTOKÓŁ  NR 98/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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 97/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 2012r.  

2. Informacja nt. funkcjonowania zawodowej rodziny zastępczej Państwa Iwony Cz. – D.  

i Bogusława D. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 97/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda informując, że wizyta Dyrektora związana jest w pismem, 

jakie trafiło do tut. Starostwa, które wystosowała była podopieczna Państwa Iwony Cz. – D.  

i Bogusława D. 
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Dyrektor Hildebrand poinformował, że w zawodowej rodzinie zastępczej Państwa Iwony  

Cz. – D. i Bogusława D. przebywała m.in. Pani Justyna C. oraz przebywa w dalszym ciągu jej 

młodsza siostra Edyta C. Po usamodzielnieniu starsza z sióstr chciała zostać rodziną 

zastępczą dla swojej młodszej siostry. Na tym tle pojawił się konflikt między Panią Justyną C. 

a Panią Iwoną Cz. – D.  

Dyrektor Hildebrand przekazał, że do PCPR w Raciborzu trafiały niepokojące sygnały 

dotyczące funkcjonowania zawodowej rodziny zastępczej Państwa D., przejawiające się m.in. 

w sprawowaniu opieki nad małoletnią Edytą C. Po pojawieniu się w/w sygnałów pracownicy 

PCPR starali się pomóc Państwu D. w rozwiązywaniu problemów, wspierać rodzinę,  

co w konsekwencji przyczyniało się do tego, że sytuacja w w/w rodzinie zastępczej ulegała,  

w ocenie PCPR, poprawie.  

Jak poinformował Dyrektor PCPR w Raciborzu w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem 

rodziny zastępczej Państwa Iwony Cz. – D. i Bogusława D. kurator sądowy Sądu 

Rejonowego w Raciborzu przeprowadził wywiad w w/w rodzinie. W wywiadzie kurator 

wyraził pozytywną opinię co do ustanowienia Pani Justyny C. rodziną zastępczą  

dla swojej młodszej siostry. Wynik wywiadu spowodował, że Państwo D. złożyło skargę  

na  kuratora przeprowadzającego wywiad. Sprawa ta toczy się w sądzie.  

Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora sądowego oraz ukończeniu kursu 

przygotowawczego do pełnienia funkcji zastępczej Pani Justyna C. złożyła wniosek  

o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla swojej młodszej siostry. Po pierwszej rozprawie 

sądowej w powyższej sprawie wnioskodawczyni wycofała swoją prośbę, by w późniejszym 

czasie złożyć ją ponownie, już za pośrednictwem adwokata. Również ta sprawa toczy się  

w sądzie.  

Jak przekazał Wicestarosta Pani Justyna C. złożyła pismo, w którym opisuje 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu zawodowej rodziny zastępczej Pani Iwony  

Cz. – D. i Pana Bogusława D. w odniesieniu do jej osoby oraz małoletniej Edyty C. Do pisma 

dołączyła również zdjęcia przedstawiające fatalne warunki higieniczne panujące  

w domu Państwa D.  

Nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty dotyczącej warunków higienicznych w domu 

Państwa D. Dyrektor przekazał, że warunki mieszkaniowe uległy poprawie, tzn. wykonano 

remont domu, a dzieci własne Państwa D. wyprowadziły się do odrębnych mieszkań. 

Starosta poinformował, że w toku analizowania spraw podniesionych w piśmie  

Pani Justyny C. zastanawiano się nad możliwości przeprowadzenia kontroli przez inne osoby 

niż pracownicy PCPR w Raciborzu tak, aby uniknąć ewentualnego zarzutu stronniczości osób 
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kontrolujących rodzinę zastępczą, jednakże z opinii prawnej Pani Marty Topór – Piórko 

wynika, że kontrolę w rodzinie zastępczej może przeprowadzić jedynie organizator pieczy 

zastępczej, jakim jest PCPR w Raciborzu (w/w opinia prawna znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 81501). 

Dyrektor Hildebrand przekazał, że zdaniem adwokata Sylwestra Garbasa możliwe jest 

zlecenie czynności kontrolnych przez Starostę działającego w trybie art. 71 ust. 1 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej innym osobom niż pracownicy PCPR.  

Po analizie w/w opinii prawnych, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił PCPR w Raciborzu 

jako organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego 

przeprowadzenie niezwłocznie oceny: 

 

1) sytuacji małoletniej Edyty C. w zawodowej rodzinie zastępczej Pani Iwony Cz. – D.  

i Pana Bogusława D.; 

2) zawodowej rodziny zastępczej Pani Iwony Cz. – D. i Pana Bogusława D. 

 

Powyższe oceny, wraz z propozycjami podjęcia ewentualnych działań Dyrektor PCPR 

przedstawi do wiadomości Starosty po zakończeniu ocen.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz do Sądu Rejonowego  

w Raciborzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich pismo Pani Justyny C. w sprawie 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu zawodowej rodziny zastępczej Pani Iwony Cz. – D.  

i Pana Bogusława D. w odniesieniu do jej osoby oraz małoletniej Edyty C.  

Ponadto Zarząd zasugerował, aby Sąd rozważył możliwość umieszczenia Edyty C.  

w innej rodzinie zastępczej do czasu wydania przez Sąd Rejonowy w Rybniku postanowienia 

o jej umieszczeniu lub nie w rodzinie zastępczej Pani Justyny C. 

Dodatkowo Dyrektor Hildebrand poinformował, że Rzecznik Praw Dziecka wystosował 

pismo w sprawie przekazania dokumentów dotyczących małoletniej Edyty C. w związku z jej 

przebywaniem w zawodowej rodzinie zastępczej Pani Iwony Cz. – D. i Pana Bogusława D.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

81403. 



 4 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok zwiększył w Rozdziale 75802 plan 

subwencji ogólnej powiatu o kwotę 142 769 zł. 

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 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 

81405. 

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

 

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 

81407. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, mając na względzie zmianę, o której mowa w uchwale  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r., 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

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

80229. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na udzielenie Szpitalowi pożyczki  

w kwocie 2 000 000,00 zł. Przekazał, że w czasie uruchamiania Bloku Operacyjnego zakład 

poniósł duże koszty związane ze spełnieniem dodatkowych wymogów organów 

odbierających obiekt pod względem BHP i p.poż., co wyczerpało wszelkie rezerwy finansowe 

jednostki. Pożyczka pozwoli więc Szpitalowi na utrzymanie płynności finansowej. Spłata 

pożyczki nastąpi w terminie do 19 grudnia 2013r., a oprocentowanie wynosić będzie 1 %  

w stosunku rocznym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

81109. 

Starosta poinformował, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne 

stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu została wybrana Pani Monika 

Mużelak.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

81110. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków 

zarządcy dróg Powiatu Raciborskiego. 

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

81112. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków zarządcy dróg Powiatu Raciborskiego. 

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

Ad. 4 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

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

81185. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

z 19 grudnia b.r. nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu z 20 i 18 grudnia 

b.r., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu z 19 i 20 grudnia b.r., 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu z 19 i 18 grudnia b.r., Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z 19 grudnia b.r. nr 1 – nr 3 oraz z 20 grudnia b.r., 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z 19 grudnia b.r. nr 1 i nr 2, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu z 19 grudnia b.r. nr 1 i nr 2 oraz z 17 grudnia b.r., 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z 19 grudnia b.r. nr 1 i nr 2  

oraz z 17 i 20 grudnia b.r., Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  



 7 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił 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 po zapoznaniu się z zestawieniem dotyczącym liczby uczniów 

w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu wg stanu  

na koniec listopada b.r. polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować informację pisemną dotyczącą ilości uczniów w szkołach zawodowych  

w poszczególnych oddziałach w przypadku gdy oddziały są wielozawodowe. Jednocześnie 

zaprosił w/w Kierownika na posiedzenie Zarządu w dniu 8 stycznia 2013r. celem udzielenia 

ewentualnych wyjaśnień w powyższej sprawie.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012r., które znajdują w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 81101. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego Franciszka Marcola zgłoszone na sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

Ad. 5 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/256/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 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 81231. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/257/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 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 81234. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXV/258/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013,  

2) Uchwały Nr XXV/260/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013,  

3) Uchwały Nr XXV/261/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek i Bogusława Dmytrek 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

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

informatycznym Mdok pod numerem UID 81449. 

 

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 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 udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w zakresie obowiązków zarządcy dróg Powiatu 

Raciborskiego. 

 


