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OR.II.0022.1.29.2013 

PROTOKÓŁ  NR 127/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 sierpnia 2013 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 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 sierpnia 2013 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. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zgłosił wniosek o sprostowanie zapisów w Protokole Nr 126/2013 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2013 r. na stronach nr 11 i nr 13.  

Po uwzględnieniu ww. wniosku, Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

119921. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok:  

1) zmniejszył o kwotę 577 934,00 zł w Rozdziale 80195 plan dotacji celowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

projektu „Mam zawód – mam prace w regionie” w związku z przeniesieniem środków  

do realizacji na 2014 rok,  

2) wprowadził dodatkowe zmiany w Rozdziale 80195 w kwocie 641 207,00 zł w planie 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w związku  

z realizacją projektu unijnego „Mam zawód – mam prace w regionie” polegające na: 

- przeniesieniu kwoty 1 557,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,  

- przeniesieniu kwoty 641 207,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu  

do 2014 r.  

Ponadto w Rozdziale 80195 zwiększył o kwotę 63 273,00 zł plan wydatków Powiatu,  

3) wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych w projekcie 

uchwały.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

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

119922. 

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. Zarząd dokonał zmian w projekcie uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej  

w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką  

i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842). 

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

117477. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 2 głosami za,  

0 głosów przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania  

dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania  

z ul. Podmiejską (km 24 + 842). 

Mając na uwadze fakt, że przygotowany projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2012 

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

zasad i trybu przeprowadzenia 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 statusowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488). 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

lub na czas nieoznaczony. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

119707. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wniósł n/w zmiany polegające na: 

1) zastąpieniu kwoty 25 000 euro, o której mowa w uzasadnieniu, § 4 ust. 2 pkt 1 – 3,  

§ 6 pkt 1 – 4, § 8 ust. 1 pkt 1 kwotą 5 000 euro,  

2) zmianie tytułu uchwały na: w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  

3) wprowadzeniu zapisu dot. składania przez Zarząd Powiatu corocznych informacji  

z realizacji ww. uchwały,  

4) poprawieniu drobnych błędów literowych w projekcie uchwały.  

 

Ponadto Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że przygotowany projekt uchwały jest aktem prawa 

miejscowego w związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych.  

Po ich przeprowadzeniu Kierownik przygotuje kilka przykładów obrazujących na czym 

będzie polegało rozszerzenie kompetencji Zarządu w stosunku do poprzedniej regulacji 

określonej w Uchwale Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r.,  

a dotyczących nabywania lub wydzierżawiania nieruchomości.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

dot.: 

1) przedstawienia opinii przez władze statutowe związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli odnośnie projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

2) wniesienia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego autopoprawki do projektu Uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 
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zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

 

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

119845. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu został skierowany projekt Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, celem 

przedstawienia opinii. 

Opinia dot. ww. projektu uchwały wpłynęła do tut. Starostwa 15 lipca br., gdzie władze 

statutowe związków zawodowych zrzeszających nauczycieli wniosły sprzeciw do projektu 

przedmiotowej uchwały, uzasadniając swoje stanowisko m.in. w następujący sposób: 

„dodatkowe obciążenie godzinowe jednej osoby w danej placówce nie zapewni uczniom 

lepszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb  

i pełniejszego ich zaspokojenia. Zwracamy uwagę, że pedagodzy szkolni w ramach  

40 godzinnego czasu pracy realizują wiele różnych zadań i podejmują działania z zakresu 

pomocy uczniowi i jego rodzinie.” Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli wyrażają 

następujące stanowisko: „w celu zapewnienia dobrych warunków kształcenia, wychowania  

i opieki oraz podniesienia bezpieczeństwa uczniów w szkole proponujemy, aby zwiększyć  

w placówkach zatrudnienie dodatkowych pedagogów, logopedów, psychologów i doradców 

zawodowych”. 

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, że w projekcie Uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych   

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, skierowanym do konsultacji społecznych oraz związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, wskazano, iż godzina zajęć logopedycznych wynosi 45 minut. 

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach godzina zajęć 

specjalistycznych, do których zalicza się zajęcia logopedyczne trwa 60 minut. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią władz statutowych związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu 

dotyczącą projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w całości odrzucił stanowisko 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zawarte w opinii z dnia 15 lipca 2013 r. 

Odrzucenie ww. stanowiska Zarząd uzasadnia nw. przesłankami: 

1) zwiększone pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski pozwoli zwiększyć dostępność  

ww. specjalistów oraz objąć większą liczbę uczniów potrzebujących pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej,  

2) postępującym spadkiem liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

3) zmianą przepisów w zakresie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach powodujących 

zmniejszenia obciążenia nauczycieli w szczególności w zakresie prowadzonej 

dokumentacji.  

 

Jednocześnie w przypadku pojawienia się konieczności zatrudnienia dodatkowego 

nauczyciela specjalisty w szkole bądź placówce oświatowej Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły / placówki podejmie stosowną decyzję.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował wniesienie autopoprawki do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski dotyczącej zmiany brzmienia § 1 ust. 2.  

Po zmianie, § 1 ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Godzina zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1  

w pozycji od 1 do 4 trwa 60 minut.” 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

119532. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października br. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku. 

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

119729. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021 w I półroczu 2013 roku. 

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

119732. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021  

w I półroczu 2013 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku. 

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

119733. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2013 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa).  

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

119742. 

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 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

119915. 

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 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 4 

 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

119912. 

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

Mechanicznych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. obliczenia 

subwencji oświatowej na podstawie algorytmu na 2013 rok. 

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

119648. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej 

na 2013 rok oraz wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Raciborski, Wydział 

Finansowy dokonał obliczenia algorytmu na 2013 rok. Pod uwagę wzięto również kalkulację 

kosztów kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Raciborzu przygotowaną przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu.                              

Obliczenia zostały przedstawione: 

1) załącznik 1 - Algorytm na 2013 rok, 

2) załącznik 2 - Wysokość środków należnych jednostkom oświatowym wynikająca 

z przeliczenia subwencji oświatowej, 

3) załącznik 3 - Szczegółowy opis remontów i inwestycji prowadzonych w jednostkach 

oświatowych. 

 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby do omawianej karty informacyjnej dołączyć 

dodatkowy załącznik obrazujący obliczenie dotacji dla placówek niepublicznych. Przekazała, 

że do obliczenia należnej dotacji przyjęto 50 % kosztów ponoszonych w placówkach 

publicznych danego typu – wg algorytmu. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją 

Członków Zarządu.  

Wicestarosta zwrócił uwagę na załącznik nr 2 przedstawiający wysokość środków należnych 

szkołom i placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski wynikających z przeliczenia subwencji oświatowej na 2013 rok. Zobowiązał się, 

że na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, które odbędzie się  

w październiku br. przygotuje dane obrazujące wysokość środków należnych poszczególnym 
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szkołom i placówkom wynikających z przeliczenia subwencji oświatowej w ostatnich 

czterech latach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia subwencji oświatowej na podstawie 

algorytmu na 2013 rok oraz podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek 

niepublicznych – podniesienie dotacji od września br. przyjmując do obliczeń należnej dotacji 

50 % kosztów ponoszonych w placówkach publicznych danego typu – wg algorytmu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020. 

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

119852. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dot. powołania zespołu  

ds. opracowania strategii oświatowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020.  

W jego skład wejdą: Wicestarosta Andrzej Chroboczek oraz Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Piotr Olender, a także radni: Adrian Plura, Władysław Gumieniak, Leonard 

Fulneczek, Marek Kurpis, Rafał Lazar.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

wystosować pisma do ww. radnych z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach 

zespołu. Ponadto Zarząd zdecydował, aby w skład zespołu powołać ww. Kierownika  

oraz dwóch dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, którzy powinni zostać wskazani podczas narady w dniu 5 września br. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił ww. Kierownikowi wszcząć stosowną procedurę  

dot. powołania zespołu.  

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 20 sierpnia 

br. o godz. 16.00.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 119836. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-3012-15/MŁ/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  
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Skarbnik Powiatu przypomniała, że we wrześniu 2012 r. zostało zawarte porozumienie 

pomiędzy Miastem Racibórz a Powiatem Raciborskim w sprawie realizacji inwestycji  

pn. „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”. W ślad  

za porozumieniem Powiat Raciborski zaplanował w projekcie budżetu na 2013 rok  

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego środki na ww. zadanie  

na wydatkach majątkowych. Dnia 5 grudnia 2013 r. pisemnie poinformowano o zaplanowanej 

w budżecie Powiatu Raciborskiego dotacji majątkowej dla Miasta Racibórz  

na dofinansowanie zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”. 

Do Powiatu nie wpłynęło żadne pismo nt. propozycji zmiany klasyfikacji budżetowej  

z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Na podstawie porozumienia w sprawie 

realizacji inwestycji pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"  

w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 

Dostępność - Rozwój", dnia 12 lipca 2013 r. podpisano umowę w sprawie pomocy finansowej 

udzielonej Miastu Racibórz przez Powiat Raciborski na realizację ww. zadania.  

Dnia 25 lipca 2013 r. Powiat Raciborski przekazał Miastu dotację majątkową na to zadanie.  

W sierpniu br. wpłynęło do tut. Starostwa pismo z Urzędu Miasta Racibórz w sprawie zmiany 

klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące udzielonej dotacji 

Miastu Racibórz na realizację zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zmianę klasyfikacji budżetowej  

z wydatków majątkowych na wydatki bieżące udzielonej dotacji Miastu Racibórz  

na realizację zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”,  

o którą wnioskował Urząd Miasta Racibórz w piśmie nr DM.7234.4.37.2013  

z dnia 12 sierpnia 2013 r. Zarząd podkreślił, że wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych uniemożliwia zwiększanie wydatków bieżących w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok. 

 

Starosta przedstawił pytania Komisji Rewizyjnej zawarte w piśmie nr BR.0012.8.24.2013  

z dnia 20 sierpnia, a dotyczące rozpatrywanej przez Komisję skargi Pana Marka Labusa.  

Ww. pytania znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 120255. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na pytania Komisji 

Rewizyjnej oznaczone tiret 1 – 3 oraz przygotować kopie pism kierowanych do Pana 
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Marka Labusa w sprawie PKS-u oraz kopie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 

PKS-u za ostatnie 2 lata,  

2) Inspektorowi ds. zarządzania personelem OR udzielić odpowiedzi na pytania Komisji 

Rewizyjnej oznaczone tiret 4 – 7 oraz przygotować kopie pism kierowanych  

do Pana Marka Labusa w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/308/2013 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.  w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole” – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 118352. 

 

 

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

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021  

w I półroczu 2013 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2013 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

 

 


