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OR.II.0022.1.36.2014 

PROTOKÓŁ  NR 181/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 września 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 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 września 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 poinformował, że w dniu 1 października 2014 r. o godz. 07.40 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września   

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, z którą 

szczegółowo zostali zapoznani członkowie Komisji Budżetu i Finansów podczas posiedzenia 

w dniu 29 września 2014 r.  

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

180717. 

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 przekazaniu na sesję w dniu 30 września 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024, którą omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 29 września 2014 r.  

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

180720. 

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 przekazaniu na sesję  

w dniu 30 września 2014 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 

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

nr OR.II.0022.3.9.2014 z dnia 17 września 2014 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. Przekazał,  

że działając w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu skierował ww. projekt uchwały Rady  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia 

opinii w terminie od 11 września 2014 r. do 25 września 2014 r. Osobą uprawnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była Pani Barbara Sofronów - Kierownik 

Referatu Rejestracji Pojazdów. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział  

w konsultacjach - 0. Wykaz zgłoszonych uwag - 0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia 

zgłoszonych uwag - 0. 

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

179554. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 28 października 2014 r.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

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

182483. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 

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

182488. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 

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

 

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 

182544. 

Skarbnik Powiatu zasygnalizowała konieczność wprowadzenia w przedmiotowym projekcie 

uchwały zmian wynikających z projektu uchwały Zarządu w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2014, w związku z otrzymaniem w dniu 29 września br. decyzji Wojewody Śląskiego. 

Zmiany te polegają na tym, że:  

1) w Rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 6 925,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.323.7.2014 z dnia 23 września 2014r.,  

w działaniu 5.1.3.2. - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie  

oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,  

2) w Rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 6 925,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, w związku ze zwrotem  
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do Wojewody Śląskiego niewykorzystanych środków przekazanych na wykonanie 

ekspertyzy biegłego,  

3) dodaje się załącznik nr 3 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych powiatowi na rok 2014”.  

 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

182864. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

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

177032. 

Starosta poinformował, że w trakcie posiedzenia w dniu 29 września 2014 r. Komisja 

Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego m.in. zaopiniowała pozytywnie ww. projekt 

uchwały (wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 29 września 

2014 r. znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 183110).  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
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umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal użytkowy nr 5 położony  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

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

181680. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal użytkowy 

nr 5 położony przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego do podejmowania decyzji w sprawach 

związanych z gospodarowaniem majątkiem Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

182469. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego 

do podejmowania decyzji w sprawach związanych z gospodarowaniem majątkiem Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zabranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, 

w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % 

liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

182344. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego 

przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody rocznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Jednocześnie Zarząd polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przekazać ww. uchwałę 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

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

182367. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 4 

 

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 

182542. 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  
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dot. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w postaci kserokopiarki w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Raciborzu. 

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

182722. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na likwidację środka trwałego, tj. kserokopiarki 

Konica Minolta Dialta DI-3510 – data nabycia 12 grudnia 2008 r., znajdującego się na stanie 

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotr Olender.  

 

Starosta zreferował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody 

na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9”. 

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

182776. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9” oraz wyraził zgodę  

na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 8 364,00 zł brutto. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 23 września 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 182780.  

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

i Remontów,  

2) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,  

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 22 września 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 182942.  
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Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 września  

2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 182943,  

4) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 25 września 

2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 182533,  

5) wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 29 września  

2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 183110.  

Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do realizacji wniosek 

nr 3 Komisji.  

 

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 30 września 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal 

użytkowy nr 5 położony przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Starosty 

Raciborskiego do podejmowania decyzji w sprawach związanych z gospodarowaniem 

majątkiem Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego 

przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody rocznej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 


