
PROTOKÓŁ  NR 167/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 18 maja 2010r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  166/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 11.05.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Starosta poinformował, iż w dniu 16.05.2010r. ogłosił alarm przeciwpowodziowy 

dla  obszaru  Powiatu  Raciborskiego.  Następnie  zapoznał  zebranych  z  aktualną  sytuacją 

powodziową. 

Obecny  na  posiedzeniu  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  

Ryszard Winiarski  poinformował,  iż w związku z zaistniałą sytuacją  z dniem dzisiejszym 

odwołane  zostały  posiedzenia  Komisji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  zaplanowane  

w  bieżącym  tygodniu.  Wspólne  posiedzenie  czterech  Komisji  odbędzie  się  

w dniu 24.05.2010r. o godz. 15.00 (informacja Biura Rady Powiatu w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu). 
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Ad. 1

Protokół  Nr  166/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  11.05.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego 

uprawnionych.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

W trakcie omawiania w/w projektu uchwały Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na zapis § 4 

projektu uchwały, który określa podmioty uprawnione do umarzania należności. 

Po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym,  udzielania  ulg  w  spłacie  tych  należności,  a  także  wskazania  organów  

do  tego  uprawnionych,  Zarząd  polecił  dokonanie  w  w/w  projekcie  zmian  polegających  

na tym, iż:

1) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Zarząd Powiatu Raciborskiego, jeżeli kwota 

należności nie przekracza 20.000 zł”,

2) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Zarząd Powiatu Raciborskiego, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji  Budżetu i Finansów Rady Powiatu, jeżeli kwota należności 

przekracza 20.000zł”, 

3) ust.  2  otrzymuje  brzmienie:  „2.  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  może  upoważnić 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do umarzania, odraczania terminu spłaty 

lub rozkładania należności na raty, jeżeli należność wobec jednostek nie przekracza kwoty 

5.000zł”, 

4) wprowadzeniu w § 4 ust. 3 w brzmieniu: „3. Organ może uchylić się od skutków swojego 

oświadczenia  o  udzieleniu  ulgi,  jeśli  wyjdzie  na  jaw,  że  dowody  przedłożone  przez 

dłużnika,  na podstawie których udzielono ulgi,  okazały się  fałszywe,  bądź też zostały 

przez dłużnika uzyskane w wyniku przestępstwa albo, że dłużnik wprowadził ten organ 
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w  błąd  co  do  okoliczności,  które  stanowiły  podstawę  do  udzielenia  ulgi.  W  takim 

przypadku  zawarte  porozumienie  lub  jednostronne  oświadczenie  woli  o  umorzeniu 

należności traci moc”. Dotychczasowe ust. 3 i 4 stają się ust. 4 i 5, bez zmiany ich treści. 

Po  dokonaniu  w/w  zmian,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  5  Członków  

–  5  głosami  za,  0  głosów przeciw,  0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował 

projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  szczegółowych zasad,  sposobu  

i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych 

należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych  oraz  polecił  Skarbnikowi 

Powiatu przesłać go do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem zaopiniowania.

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 3

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji 

zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, tj.: przeprowadzenie szkoleń  

z  zakresu  ochrony  przeciwpowodziowej  oraz  ćwiczenia  udoskonalającego  klasyczne  

i  nowoczesne  metody  poprawiające  przeciwpowodziową  prewencję  miast  i  wsi.  Zadanie 

publiczne tego samego rodzaju było dofinansowane w 2009r. w kwocie 6.000 zł. 

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

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

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały  dotyczącej  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji 

wydzielonej części zadania „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie powiatu raciborskiego”.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Starosta przypomniał, iż w dniu 27.04.2010r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji wydzielonej części zadania „Rodzina, 

ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu 

raciborskiego”.  Celem  uchwały  było  wyłonienie  organizacji  pozarządowej,  która 

zrealizowałaby wydzieloną część w/w zadnia, gdyż Powiat nie dysponuje odpowiednią kadrą 

do  realizacji  całości  zadania.  Warunkiem  realizacji  przez  organizację  pozarządową 

wydzielonej części wspomnianego zadania było uzyskanie przez Powiat Raciborski dotacji 

celowej  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  o  czym  Powiat  zobowiązał  się 

powiadomić  niezwłocznie  oferentów.  Dnia  10.05.2010r.  na  stronie  MPiPS  ukazała  się 

informacja,  iż  oferta  Powiatu  Raciborskiego  została  pozytywnie  oceniona  pod  względem 

formalnym, lecz wraz z 465 innymi ofertami nie uzyskała dofinansowania. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji wydzielonej części zadania 

„Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

raciborskiego”.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. Zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej,  tj.  „Zorganizowanie  

min.  3  –  dniowego  wyjazdu  szkoleniowo  –  integracyjnego  dla  zawodowych  rodzin 

zastępczych, w którym uczestniczyć będzie min. 70 osób”. Zadanie publiczne tego samego 

rodzaju było finansowane przez Powiat Raciborski w roku 2009 kwotą 37 599,49 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  projektu  uchwały  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  powróci  na  kolejnym 

posiedzeniu, polecając Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie informacji 

nt.  kalkulacji  kosztów  zorganizowania  min.  3  –  dniowego  wyjazdu  szkoleniowo  

–  integracyjnego  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  którym  uczestniczyć  będzie  

min.  70 osób przedstawionych przez  organizacje  pozarządowe w latach 2008-2009,  które 

brały udział w w/w konkursie. 
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Ad. 4

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy 

o pracę pracownika gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia karty informacyjnej dot. zmiany 

umowy o pracę pracownika gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu powróci 

na posiedzeniu w dniu 25.05.2010r.  (godz.  13.00) w obecności  Dyrektora.  O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje w/w Dyrektora.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot.  zaprojektowania  i  wykonania  systemu  klimatyzacyjnego  w  budynku  Starostwa  

przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  zaprojektowania  i  wykonania  systemu  klimatyzacyjnego  w  budynku  Starostwa  

przy pl.  Okrzei  4  w Raciborzu powróci  na kolejnym posiedzeniu,  polecając jednocześnie 

Kierownikowi  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  ponowne  skonsultowanie  

w/w sprawy ze Starostą. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot. nabycia do zasobu Powiatu Raciborskiego nieruchomości.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję zwiększenia środków finansowych 

w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 (środki powiatowe) o kwotę 35.000 zł, celem nabycia 

do zasobu Powiatu Raciborskiego części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 2204/134 (k. m. 5), obręb Starawieś, o pow. 0,0500 ha oraz jako działka nr 1778/134  

(k. m. 5), obręb Starawieś o pow. 0,0073 ha, stanowiących współwłasność Józefa i Gabrieli 

Restel. Stosowne propozycje zmian w budżecie przedstawi na kolejnym posiedzeniu Skarbnik 

Powiatu. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z  kartą  informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian planów finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
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Sportowego  w  Raciborzu,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu,  Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W  tym  miejscu  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie zakończenia 

programu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu „Uczenie 

się  przez  całe  życie”  –  Comenius  „Zdalne  sterowanie  systemami  mechatronicznymi  jako 

podstawa współpracy na poziomie europejskim” w kwocie 10.540,00 zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  pismem  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych  w  Raciborzu  nr   ZSM  3014/22/10  wyraził  zgodę  na  prefinansowanie 

zakończenia  programu  unijnego  realizowanego  przez  Zespół  Szkół  Mechanicznych  

w  Raciborzu  „Uczenie  się  przez  całe  życie”  –  Comenius  „Zdalne  sterowanie  systemami 

mechatronicznymi  jako  podstawa  współpracy  na  poziomie  europejskim”  

w  kwocie  10.540,00  zł.  Środki  zostaną  przekazane  w  momencie  potwierdzenia  

przez w/w jednostkę faktu, stwierdzającego, że umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie na w/w program pozwala na takie prefinansowanie. Po otrzymaniu 

refundacji  wydatków  w  2010r.  z  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  w  Warszawie  

na subkonta w/w programu, środki te zostaną niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu 

Raciborskiego.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia 

obliczenia subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot. przedstawienia obliczenia subwencji  oświatowej na podstawie algorytmu na 2010 rok 

powróci na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu z dnia 19.03.2010r. – przedstawienie informacji o cenach 

zakupu basenu z montażem dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  o  cenach  zakupu  basenu  

z montażem dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, postanawiając, iż powróci 

do w/w sprawy przy planowaniu budżetu Powiatu Raciborskiego na kolejne lata.
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Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot.  przedstawienia  krótkiej  prezentacji  najważniejszych  zagadnień  wspólnych  

dla  województw:  opolskiego  i  śląskiego  (na  podstawie  projektu  zmiany  planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego).

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  dot.  najważniejszych  zagadnień 

wspólnych dla województw: opolskiego i śląskiego wynikających z projektu zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych 

do  określenia  realizacji  zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

dot. przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia realizacji poszczególnych 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  ze  zbiorczą  informacją  nt.  stopnia  realizacji 

poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. Polecił 

pracownikom Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych przestrzeganie kwartalnych terminów 

przedstawiania  Zarządowi  powyższej  informacji  w  zatwierdzonej  formie  oraz  bieżące 

aktualizowanie zawartych w niej danych. 

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.05.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.05.2010r. 

3. Informacja  Biura  Rady o terminie  posiedzenia  Komisji  Rady Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 24.05.2010r. (pismo nr BR. 0058-7-5/10 z dnia 18.05.2010r.). 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 

i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 

przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym, 

udzielania  ulg  w  spłacie  tych  należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego 

uprawnionych.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 

i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 

przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym, 

udzielania  ulg  w  spłacie  tych  należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego 

uprawnionych – po zmianie. 

6. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.

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

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji  wydzielonej  części 

zadania  „Rodzina,  ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  

na terenie powiatu raciborskiego”.

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji  wydzielonej  części 

zadania  „Rodzina,  ach  rodzina!  –  program  wspierania  rodzinnej  pieczy  zastępczej  

na terenie powiatu raciborskiego”.

10. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  nabycia  do  zasobu 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości.

11. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.
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12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

z dnia 19.03.2010r. – przedstawienie informacji o cenach zakupu basenu z montażem  

dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  do  określenia  realizacji 

zalecenia  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  dot.  przedstawienia  krótkiej 

prezentacji  najważniejszych  zagadnień  wspólnych  dla  województw:  opolskiego  

i  śląskiego  (na  podstawie  projektu  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

województwa opolskiego).

14. Karta  informacyjna  Biura  Strategii  i  Funduszy  Zewnętrznych  do  określenia  realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. przedkładania raz na kwartał 

zbiorczej  informacji  nt.  stopnia  realizacji  poszczególnych  programów  zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski.
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