
 1 

OR.II.0022.1.31.2014 

PROTOKÓŁ  NR 176/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

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 175/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 sierpnia 2014 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przypomniał, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 08.30 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego, a następne będzie miało miejsce  

w dniu 9 września 2014 r.  

Starosta oraz Wicestarosta złożyli relację z wizyty reprezentacji Powiatu Raciborskiego  

w „Dniach Powiatów Partnerskich” w partnerskim samorządzie Elbe-Elster (Niemcy),  

która miała miejsce w dniach 22-24 sierpnia 2014 r. W ramach wydarzenia w Doberlug 

Kirchhain zorganizowane zostały dwudniowe targi promocyjne produktów regionalnych  

oraz występy artystyczne z bliźniaczych dla Powiatu Elbe-Elster samorządów. Podczas 

pobytu odbyły się także uroczystości jubileuszowe partnerstwa Powiatu Elbe-Elster  

z Powiatem Nakielskim. 
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Ad. 1 

Protokół Nr 175/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 sierpnia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

175928. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2014 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

(po wprowadzeniu zmian polegających na zmniejszeniu w Rozdziale 85149 o kwotę 

47 050,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych,  

z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus na potrzeby Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu B w Raciborzu oraz na zwiększeniu w Rozdziale 85203 o kwotę 

47 050,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu).  

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

175929. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2014 – 2024 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 26 sierpnia 2014 r. (po uwzględnieniu zmian wynikających z nowej wersji projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r.).  
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 

2014 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.II.0022.3.8.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177636. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

zwiększył w Rozdziale 80120 o kwotę 14 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie: „Docieplenie wraz z izolacją 

sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 w Raciborzu oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu 

przed wejściami głównymi” oraz dokonał przesunięć w Rozdziale 80195 o kwotę  

14 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów  

z przeznaczeniem na zadanie: „Docieplenie wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO Nr 2  

w Raciborzu oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi” (karta 

informacyjna w powyższej sprawie zostanie omówiona w pkt 4 protokołu).  

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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177642. 

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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177424. 

Po przedstawieniu przez Wicestarostę uzasadnienia co do wysokości zaproponowanych 

dodatków motywacyjnych, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 4 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Architektury i Budownictwa dot. zawiadomienia nr RIG.6721.57.2014  

z dnia 05.08.2014 r. (data wpływu do Starostwa 07.08.2014 r.) Wójta Gminy Nędza  

o przekazaniu do uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w sołectwie Babice. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177702, a projekt postanowienia pod numerem UID 177706.  

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Babice w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie  

(po wprowadzeniu drobnych poprawek w jego treści).  

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonych przez Referat Architektury  

i Budownictwa. 
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Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177492. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.   

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177367. 

Wicestarosta przekazał, że Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych 

„DOM” w Raciborzu złożył pisemną deklarację „o ponoszeniu kosztów eksploatacji 

samochodu przekazanego w przyszłości przez Powiat Raciborski”. Jednocześnie Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych wskazał z jakich środków finansowych można byłoby zakupić 

samochód typu bus na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu B  

w Raciborzu.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę, że Prezes 

Stowarzyszenia w ww. deklaracji poprosił, aby stan techniczny przekazanego samochodu 

pozwolił na bezawaryjne eksploatowanie go przynajmniej na okres obowiązywania umowy 

na prowadzenie ŚDS. Zdaniem zebranych nie jest możliwe spełnienie powyższego warunku, 

gdyż nie można przewidzieć co się stanie z ww. samochodem przez okres obowiązywania 

umowy, tj. 5 lat.   

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję o zakupie,  

a następnie przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu na rzecz osób 

niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu samochodu typu bus na potrzeby prowadzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu. 

Zarząd zapoznał się z pisemną deklaracją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na rzecz 

wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu „o ponoszeniu kosztów 

eksploatacji samochodu przekazanego w przyszłości przez Powiat Raciborski”. Jednocześnie 

Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że nie może spełnić warunku, aby stan techniczny 
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przekazanego samochodu pozwolił na bezawaryjne eksploatowanie go przez okres 

obowiązywania umowy na prowadzenie ŚDS. O powyższym Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych niezwłocznie poinformuje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  

Ostateczne stanowisko Stowarzyszenia pozwoli na podjęcie dalszych decyzji co do zakupu 

samochodu.  

Ponadto Zarząd postanowił, iż na sesji w dniu 26 sierpnia 2014 r. zostaną zaproponowane 

zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. polegające na zmniejszeniu  

w Rozdziale 85149 o kwotę 47 050,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu oraz na zwiększeniu w Rozdziale 

85203 o kwotę 47 050,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus  

na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie robót zamiennych oraz wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe  

oraz w związku z tym na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: „Zagospodarowanie 

terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177713. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót zamiennych oraz wykonanie i zapłatę 

za roboty dodatkowe oraz w związku z tym na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: 

„Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych oraz wyraził zgodę  

na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.21.2014 z dnia 03.07.2014 r. w zakresie robót 

zamiennych,  

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2  

w Raciborzu” oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty  

29 953,51 zł (brutto),  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy oraz wyraził zgodę  

na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.21.2014 z dnia 03.07.2014 r. w zakresie zmiany 

terminu realizacji. 
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Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177803, 

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

w dniu 20 sierpnia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 177809.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów,  

3) wniosek, prośbę i zapytanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 21 sierpnia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 177817.  

Nawiązując do wniosku nr 1 radnej Teresy Frencel Starosta przekazał, że na sesji  

w dniu 26 sierpnia br. przedstawi szerszą informację w sprawie budowy zbiornika 

„Racibórz Dolny”.  

Realizując prośbę radnego Marka Kurpisa Starosta ustnie polecił, aby Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów przekazał w dniu dzisiejszym do Biura Rady informacje  

nt. programów funkcjonalno – użytkowych zadań pn.: „Rozbudowa budynku szkoły  

o salę gimnastyczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSO nr 2 w Raciborzu”, 

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” oraz projekt koncepcyjny  

dla zadania pn. „Wykonanie pomieszczeń dydaktyczno – sportowych z zapleczem  

oraz zagospodarowanie terenu w ZSE w Raciborzu” wraz z podaniem szacunkowych 

kosztów.  

Zarząd ustalił, iż odpowiedzi na zapytanie radnego Artura Wierzbickiego zgłoszone 

podczas obrad ww. Komisji udzieli Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,  

4) wniosek i opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 25 sierpnia 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177818.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie rozpatrzenie skarg na działania Starosty 
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Raciborskiego. Przewodniczący Komisji poprosił, aby w posiedzeniu wziął udział radca 

prawny.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177816. 

 

Starosta zapoznał zebranych z odpowiedzią Prezydenta Miasta Racibórz na zgłoszoną 

inicjatywę dotyczącą zmiany nazwy Parku Zamkowego na Park im. Księcia Mieszka 

Laskonogiego.  

Zdaniem Prezydenta Miasta zmiana potocznej nazwy Parku Zamkowego na Park im. Księcia 

Mieszka Laskonogiego nie przyczyni się w istotny sposób do podniesienia atrakcyjności, 

rangi czy promocji parku. Nazwa Park Zamkowy przyjęła się powszechnie i obecnie ma już 

kilkudziesięcioletnią tradycję, wpisaną nierozerwalnie w historię tego terenu i Raciborza. 

Jednocześnie Prezydent zadeklarował, że przy wprowadzaniu w przyszłości przez Miasto 

Racibórz nazewnictwa nowo powstałych ulic lub miejskich placów, podejmie inicjatywę 

uchwałodawczą uwzględniającą nazwanie ich imieniem Księcia Mieszka Laskonogiego.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177715. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego z ubolewaniem przyjął informację Prezydenta Miasta Racibórz 

dotyczącą braku możliwości zmiany nazwy Parku Zamkowego na Park im. Księcia Mieszka 

Laskonogiego.  

 

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 26 sierpnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 


