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OR.II.0022.1.49.2014 

PROTOKÓŁ  NR 2/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 grudnia 2014 r. 

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. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 2 stycznia 2015 r. o godz. 09.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 grudnia 2014 r. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2022. 

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

190513. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały udzielił obecny  

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. 

Kierownik Kasprzak poinformował, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2022 jest wieloletnim dokumentem programowym,  

na podstawie którego w perspektywie najbliższych 8 lat będzie budowana polityka społeczna 

powiatu. Opracowany dokument nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań 

realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe podległe powiatowi, proponuje 

też działania, które stanowią wyzwania dla społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze polityki społecznej na terenie powiatu raciborskiego. Niniejsza 

strategia powinna ułatwić również pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie finansowej, 

a także pomóc skoordynować działania różnych instytucji w powiecie. Kierownik Kasprzak 

przekazał, że ww. projekt strategii został skierowany do gmin naszego powiatu celem 

dokonania wymaganych prawem konsultacji. Uwagi zgłosiła Gmina Krzyżanowice oraz 

Miasto Krzanowice i Kuźnia Raciborska. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. 

Uwagi do projektu strategii wniosło również Miasto Racibórz, z których część dotycząca 

wskaźników nie została uwzględniona. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2022 dokonał drobnych poprawek redakcyjnych  

w tytule uchwały oraz załączniku do projektu.  

Po zmianie, 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 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2022 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 stycznia 2015 roku. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 
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Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

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

185222. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018 dokonał 

drobnych poprawek redakcyjnych w tytule uchwały oraz załączniku do projektu.  

Po zmianie, 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 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 stycznia 2015 roku. 

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2017. 

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

188098. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  

w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017 polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych oraz Staroście, Wicestaroście i Członkowi Zarządu Andrzejowi Chroboczkowi 

uszczegółowić na jedno z kolejnych posiedzeń ww. projekt uchwały. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci 

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

192051. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały udzielił 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  
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Kierownik Kasprzak przypomniał, że dnia 28 sierpnia 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej, którą następnie zmieniła dnia 28 lutego 2013 r. Wspomniana uchwała,  

wraz ze zmianami, określa warunki ubiegania się osób zobowiązanych do ponoszenia opłat  

za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz dłużników o różnego rodzaju 

ulgi we wnoszeniu tych opłat i regulowaniu należności. Uchwała daje również możliwość 

ubiegania się przez osoby zobowiązane o odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub części 

za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem faktycznej  

i udokumentowanej sytuacji finansowej, bytowej oraz zdrowotnej osób zobowiązanych,  

tak aby po wniesieniu opłaty umożliwić im funkcjonowanie w strukturach własnej rodziny  

i środowisku lokalnym oraz podjąć działania na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej  

do rodziny pochodzenia. 

Kierownik Kasprzak poinformował, że dnia 19 września 2014 r. weszła w życie ustawa  

z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz niektórych innych ustaw, która zwolniła kuratorów, opiekunów prawnych 

dysponujących dochodem dziecka z obowiązku uiszczania opłat za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. Z powyższego obowiązku zostały zwolnione również osoby pełnoletnie 

pozostające w dalszym ciągu w pieczy zastępczej, a posiadające dochody. W związku  

z powyższym zaszła konieczność dostosowania prawa miejscowego obowiązującego  

na terenie powiatu raciborskiego do powyższych uregulowań prawnych. Działając w oparciu 

o uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

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 projekt omawianej 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie  

od 12 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła 

udziału w konsultacjach.  

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 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 stycznia 2015 roku. 

 

W dalszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

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

194893. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok polecił Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać drobnych poprawek redakcyjnych w załączniku 

do projektu, a następnie przedłożyć ww. projekt na posiedzenie w dniu 2 stycznia 2015 roku.  

 

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 

195548. 

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 przestawiła 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 

195525.  
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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. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu 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 

195550. 

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 2014 – 2024. 

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 

192981. 

Starosta poinformował, że Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w trakcie posiedzenia  

w dniu 22 grudnia 2014 roku pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.  

Ww. opinie z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 195712. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. po wniesieniu autopoprawki do § 2, który otrzymał 
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brzmienie: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.”,  

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

195217. 

Zdaniem Skarbnika Powiatu do omówienia przedmiotowego projektu uchwały Zarząd 

powinien powrócić po 1 stycznia 2015 roku, kiedy zacznie obowiązywać budżet Powiatu 

Raciborskiego na rok 2015. Skarbnik Powiatu podkreśliła, że w podjętej na sesji  

w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. Rada określiła maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych 

przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015, w związku z czym możliwe będzie 

udzielenie przez Zarząd pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały  

w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu powróci w trakcie posiedzenia  

w dniu 2 stycznia 2015 roku.  

 

Wicestarosta Marek Kurpis zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Raciborzu na 2015 r. 

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

195168. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2015 r.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2015 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

195163. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2015 rok. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Prowadzenie w latach 2015 – 2017 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

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

195320. 

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 w latach 2015 – 2017 domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy  

w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”.  

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

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Raciborskiego  

w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

194604. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na podstawie § 3 uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu” Zarząd Powiatu jest upoważniony do wyznaczenia przedstawicieli 

Powiatu Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji. Zgodnie z § 23 ust. 13 statutu 

Fundacji „Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów jest Starosta Raciborski” wobec 

powyższego oczywistym jest, iż jednym z przedstawicieli Powiatu będzie Pan Ryszard 

Winiarski, pełniący od dnia 15 grudnia 2014 r. funkcję Starosty Raciborskiego. W związku  

z wyborem Rady Powiatu Raciborskiego piątej kadencji celowym jest wybór nowego, 

drugiego przedstawiciela Powiatu w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji 

na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

195493. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały wyznacza się 

Starostę Raciborskiego Pana Ryszarda Winiarskiego na przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W przypadku niemożności reprezentowania powiatu 

raciborskiego przez Starostę Raciborskiego upoważnia się Wicestarostę Pana Marka Kurpisa 

do reprezentowania powiatu raciborskiego oraz uczestniczenia w pracach organów 

stowarzyszenia. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, 

wydzierżawianie oraz wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

195287. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji  

do przeprowadzania przetargów na zbycie, wydzierżawianie oraz wynajmowanie 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego po wniesieniu autopoprawki 

do § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzejowi Chroboczkowi.”. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 

195518. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

do Wydziału Finansowego wpłynęły dodatkowo informacje o zmianach planów finansowych: 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu (część 2) i Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

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

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

(część 1 i 2), Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy 

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

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45  

z DW421”. 

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

193102. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 roku na zadaniu 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi 

powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” oraz dokonaniu na sesji w dniu 29 grudnia  
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2014 roku zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok i w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024 zatwierdził Protokół konieczności 

dokonania zmiany umowy spisany na ww. zadaniu i wyraził zgodę na zmianę umowy  

nr SZ. 273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 roku w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót na tym zadaniu. 

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkową kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2015 r. 

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

195638. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych  

i sportowych na 2015 r. powróci na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2015 roku. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opiniami Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2014 roku. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 195712. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 5 stycznia 2015 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem 

posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi Pana Marka Labusa na działalność Starosty 

Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego IV kadencji.  Przewodnicząca Komisji 

prosiła, aby w posiedzeniu Komisji udział wziął radca prawny Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

Jak przekazała Sekretarz Powiatu radca prawny tut. Starostwa będzie brał udział  

w ww. posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 195627. 
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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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr II/3/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach tajnych,  

2) Uchwały Nr II/4/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwały Nr II/5/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru Starosty Raciborskiego, 

4) Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru Wicestarosty, 

5) Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

6) Uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego,  

7) Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rewizyjnej,  

8) Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

9) Uchwały Nr II/11/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

10)  Uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej,  

11) Uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

12) Uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy 

z Zagranicą, 

13) Uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
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14) Uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

15) Uchwały Nr II/17/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.   

 

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

195586. 

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu Powiatu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu Powiatu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu Powiatu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 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 dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

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 zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2015 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2015 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie w latach 2015 – 2017 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami 

przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji  

do przeprowadzania przetargów na zbycie, wydzierżawianie oraz wynajmowanie 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 


