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OR.II.0022.1.40.2013 

PROTOKÓŁ  NR 138/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 października 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: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 października 2013 r. oraz Protokołu Nr 137/2013 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 23 października 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego odbędzie się 

w dniu 12 listopada 2013 r. o godz. 14.00. 
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Ad. 1 

Protokół Nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 października 

2013 r. oraz Protokół Nr 137/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 października 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

Ad. 2  

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła wersję nr 2 projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok. Poinformowała, że do ww. wersji projektu uchwały (omawianej  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 października 2013 r.) wprowadzono 

n/w zmiany: 

1. ZSBiRR,  

ZSE,  

     ZSM 

Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

1.032 zł, 

2.064 zł, 

1.032 zł 

Środki Prezesa Rady Ministrów na 

stypendia dla uczniów. 

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowej 

zmiany do ww. projektu uchwały, która dotyczy przesunięcia środków finansowych  

z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

w Raciborzu. Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert, który poinformował, że planowane jest 

wykonanie remontu holu pierwszego piętra MOS-u, zgodnie z przedłożonym kosztorysem.  

Wobec powyższego, w wersji nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

n/w zmiany: 

1. SI wydatki Zał.2 -40.000 

zł 

-30.000 zł na zadaniu „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w MOW-ie w 

Rudach” (r.80111) 

-10.000 zł (r.80195) 

2. MOS wydatki Zał.2 40.000 zł Roboty budowlane w MOS-ie. 

 

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

129718. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2013 r. 
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Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR. II.0022.3.9.2013 z dnia 16 października 2013 r. 

oraz na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 października 2013 r. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała wersję nr 2 projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 (omawianą na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów w dniu 28 października 2013 r.). Przekazała, że w wykazie przedsięwzięć 

wieloletnich dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków  

o kwotę 132 873,00 zł na zadaniu „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków  

w gminie Pietrowice Wielkie". 

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

129720. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR. II.0022.3.9.2013 z dnia 16 października 2013 r.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert poinformował,  

że w rozmowie telefonicznej Pani Skarbnik Miasta Racibórz potwierdziła, że Miasto Racibórz 

zabezpieczy w projekcie budżetu na rok 2014 środki w wysokości 400 000 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu 

kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, prowadzonego przez Powiat Raciborski.  

Jak podkreślił Kierownik Peikert powyższe zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 i jest realizowane  

od 2011 r., stąd nie jest możliwa zmiana jego nazwy, co sugerowało Miasto Racibórz.   

W ww. sprawie zostanie wystosowane stosowne pismo do Urzędu Miasta Racibórz.  

 

Wicestarosta przedstawił wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”. Poinformował, że zgodnie 
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wnioskiem nr 3 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 24 października 2013 r. dodano w uzasadnieniu projektu uchwały zapis mówiący  

o tym, że inicjatorem ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny” był Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. arcybiskupa Józefa Gawliny w Rudniku.  

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

129383. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”, 

uwzględniającą wniosek nr 3 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 24 października 2013 r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą wycofanie z porządku obrad ww. projektu 

przekazanego pismem nr OR. II.0022.3.9.2013 z dnia 16 października 2013 r. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, że zasady nadzoru właścicielskiego zostały 

wypracowane podczas spotkań, w których udział wzięli Członkowie Zarządu, Audytor 

Wewnętrzny, Inspektor ds. kontroli zarządczej, radca prawny Marta Topór – Piórko  

oraz Inspektor ds. prawnych. Zgodnie z opracowanymi zasadami Zarząd Powiatu ogłasza 

publiczne postępowanie kwalifikacyjne na kandydatów do rady nadzorczej spółki z ramienia 

Powiatu Raciborskiego. Z kolei obowiązkiem członka rady nadzorczej jest m.in. sporządzanie 

i przekazywanie Zarządowi Powiatu, wspólnie z zarządem spółki, pisemnej kwartalnej 

informacji o bieżącej sytuacji i działalności spółki – w terminie do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  

do projektu uchwały, a także innych dokumentów w terminie i zakresie uzgodnionym 

pomiędzy Zarządem Powiatu a spółką. Ponadto w projekcie uchwały wskazano, że Biuro 

Obsługi Prawnej jest komórką organizacyjną Starostwa właściwą do realizacji zadań 

nadzorczych nad spółkami. W związku z powyższym wszelka dokumentacja dotycząca 

nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu zostanie przekazana z Wydziału Komunikacji i Transportu 

do Biura Obsługi Prawnej.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała także, że w projekcie uchwały nie wskazano terminu 

wejścia jej w życie, stąd prośba, aby Zarząd określił ten termin.  

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

132566. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego  

nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego, określając, że wchodzi ona w życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2013 r. 

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

Jednocześnie Zarząd polecił Inspektorowi ds. prawnych przesłać ww. uchwałę Zarządowi, 

Radzie Nadzorczej spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, informując jednocześnie,  

że omówienie ww. uchwały nastąpi podczas najbliższego Zgromadzenia Wspólników.  

Ad. 4 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2013 r. 

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

132223. 

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

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

z dnia 21 i 23 października 2013 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego za okres od stycznia do września br. Poinformowała,  

że sprawozdania korygowały: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu  

- w sprawozdaniu Rb-27S błędnie ujęta kwota dochodów wykonanych, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu - w sprawozdaniu Rb-28S nie uzupełniono kolumny 

wykonanie oraz kolumny zaangażowanie. Główne księgowe jednostek organizacyjnych, które 
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korygowały sprawozdania, zostały pouczone ustnie o konieczności dokładania większej 

staranności oraz o sporządzaniu sprawozdań w sposób rzetelny i sumienny. Ponadto Inspektor 

Dominika Budzan przekazała, że w styczniu 2014 r. zostanie przygotowana informacja  

o sprawozdaniach rocznych jednostek z zakresu dochodów i wydatków za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2013 r. i dokonywanych korektach sprawozdań.  

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

131857. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 30 września 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. przyjęcia opracowanego projektu planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego w zakresie linii 

komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich. Przypomniał, że zgodnie  

z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego opracowuje powiat liczący co najmniej 80000 

mieszkańców w zakresie linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej  

w powiatowych przewozach pasażerskich. Ustawodawca w art. 84 ust. 2 ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązał właściwe jednostki samorządu 

terytorialnego do sporządzenia takiego planu w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy 

(tj. 1 marca 2011 r.). Jest to również warunek niezbędny do ewentualnego zawarcia umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie 

Powiatu Raciborskiego po 1 marca 2014 r.  Projekt planu transportowego opracowany został 

w dniu 17 czerwca 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

W dniach 15 lipca 2013 r. – 16 sierpnia 2013 r. projekt planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego ogłoszony został do publicznej wiadomości celem 

wyrażenia opinii oraz wniesienia ewentualnych uwag. W dniu 14 sierpnia 2013 r. Gmina 

Krzyżanowice wniosła na piśmie uwagi do projektu planu transportowego nie mające 

zasadniczego znaczenia co do jego treści (uwagi i projekt odpowiedzi znajdują się  

w załącznikach do karty informacyjnej). Jak poinformował Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Józef Stukator obecnie zakończone zostały wszystkie etapy związane  
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z przygotowaniem projektu planu transportowego przed uchwaleniem go przez Radę Powiatu 

Raciborskiego.  

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

132092. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął projekt opracowanego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego w zakresie linii komunikacyjnych w powiatowych 

przewozach pasażerskich i postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w styczniu 2014 r., 

2) zapoznał się z uwagami złożonymi przez Gminę Krzyżanowice do planu, o którym mowa 

w pkt 1 uznając, że nie mają one zasadniczego znaczenia co do jego treści.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony 

projekt odpowiedzi dotyczący uwag zgłoszonych przez Gminę.   

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy i Strategii Rozwoju  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie 

remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” w ramach Programu Dziedzictwo 

Kulturowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków. 

Starosta poinformował, że w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków na 2013 r. (realizacja zadań  

w 2014 r.) istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów 

wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w Kaplicy Zamkowej. Termin złożenia 

wniosku upływa 31 października 2013 r. Zgodnie z zapisami Wykazu przedsięwzięć do WPF 

na lata 2013 - 2021 koszt przedsięwzięcia nie przekroczy kwoty 2 000 000  zł brutto.  

Powiat Raciborski będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60 % 

nakładów koniecznych dla tego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota wkładu własnego 

wyniesie: 400 000 zł – środki Miasta Racibórz i 400 000 zł – środki Powiatu Raciborskiego.    

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

132487. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu" w ramach Programu 

Dziedzictwo Kulturowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona 

Zabytków.  
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Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną na piśmie 

w dniu 24 października 2013 r. dotyczącą ul. Wiejskiej w Raciborzu.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 132195. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Artura Wierzbickiego złożoną na piśmie 

w dniu 24 października 2013 r. dotyczącą interpelacji w sprawie środowiskowego domu 

samopomocy złożonej w dniu 1 października br. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że interpelacja radnego złożona w dniu 1 października br. 

omawiana była dwukrotnie na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego. Po raz pierwszy 

w dniu 8 października br., gdzie Zarząd skierował ją do merytorycznej komórki 

organizacyjnej tut. Starostwa, celem przygotowania projektu odpowiedzi. Po raz drugi  

w trakcie posiedzenia w dniu 22 października br., gdzie Zarząd zaakceptował projekt 

odpowiedzi na ww. interpelację. Odpowiedź została dostarczona Panu radnemu  

w dniu 24 października br., podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Sekretarz Powiatu podkreśliła, że zgodnie z brzmieniem § 24 ust. 6 Statutu Powiatu 

Raciborskiego odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni 

od dnia złożenia. W związku z powyższym należy przeprosić Pana radnego, że odpowiedź  

na interpelację nie została udzielona w ww. terminie. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 132196. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi  

na ww. interpelację.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się w dniu dzisiejszym 

o godz. 07:45. 

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 132569. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

na wniosek z dnia 11 września 2013 r. dotyczący wydania opinii w sprawie możliwości 

umorzenia przez Powiat Raciborski pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w roku 2013. 
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Zgodnie z udzieloną odpowiedzią należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym 

jednostki samorządu terytorialnego mogą być umarzane, wyłącznie z uwagi na ważny interes 

dłużnika lub interes publiczny, na zasadach określnych przez organ stanowiący. Szczegółowe 

zasady, sposób i tryb umorzenia tych należności, a także wskazanie organu lub osoby 

uprawnionej do tej czynności winny być zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego. 

Zatem podstawą umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym będzie 

treść uchwały organu stanowiącego w przedmiotowej sprawie, z której wynikać będzie także 

właściwość organu lub osoby uprawnionej do dokonania umorzenia należności.  

Jak podkreślono w piśmie powyższe stanowisko RIO w Katowicach nie ma charakteru 

wiążącego.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 132234. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach nr WA-0250/104/13 z dnia 23 października 2013 r. dotyczącym odpowiedzi  

na wniosek z dnia 11 września 2013 r. 

 

Starosta przedstawił wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z posiedzenia w dniu 24 października 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 132599. 

Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem nr 1 Komisji polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotować na posiedzenie Zarządu w dniu 12 listopada br. informacje,  

o których mowa we wniosku, a następnie udzielić odpowiedzi na ww. wniosek. 

Zgodnie z wnioskiem nr 2 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – wycofał z porządku obrad sesji w dniu 29 października 2013 r. 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.  

Jednocześnie Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji dotyczącym pisma Prezydenta Miasta Racibórz nr EKS.4223.8.2013  

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem 

na budowę pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki 

nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu. W związku  
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z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystąpić do 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem jest Powiat Raciborski  

(z wyjątkiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu) z zapytaniem czy biorąc pod uwagę potrzeby naszych szkół  

w zakresie budowy boisk opiniują pozytywnie dofinansowanie z budżetu Powiatu 

Raciborskiego ww. inwestycji i czy w przyszłości uczniowie szkół będą korzystać z bazy 

sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 4 Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji, a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na zapytania radnej Teresy Frencel zgłoszone podczas ww. posiedzenia Komisji.  

 

Następnie Starosta omówił wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia  

w dniu 28 października 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 132817. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji wniosek nr 2 Komisji Budżetu i Finansów  

dotyczący wykreślenia słów odnoszących się do roku szkolnego 2013/2014 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. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na ww. wniosek.  

Ponadto Zarząd polecił skonsultowanie z radcą prawnym czy zmiana w ww. projekcie 

uchwały w § 1 ust. 1 kolumnie nr 3 tabeli polegająca na wykreśleniu słów odnoszących się  

do roku szkolnego 2013/2014 wymaga przeprowadzenia ponownych konsultacji,  

zgodnie z brzmieniem Uchwały 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.  

W przypadku pozytywnej opinii radcy prawnego należy przedstawić ww. projekt uchwały  

na posiedzenie w dniu 12 listopada br. Ponadto Zarząd zadecydował, że ww. projekt uchwały 

zostanie skierowany na sesję w styczniu 2014 r. 
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Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu unijnego  

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu pn. „Moja Szansa na Sukces” w kwocie  

25 000,00 zł. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 132593. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS.3110.72.13 z dnia 28 października 2013 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu pn. „Moja Szansa 

na Sukces” w kwocie 25 000,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2013 r.  

na subkonto ww. projektu, środki te mają zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu 

Raciborskiego. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej 

położonej w Kornicach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

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

131423. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część 

 

Ad. 1 

Po zakończeniu sesji, Starosta przedstawił 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 

132247. 
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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 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2013. 

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

132245. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2013 wniósł zmiany polegające na zmniejszeniu w Rozdziale 

70005 § 4300 planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami o kwotę 300,00 zł i zwiększeniu go w § 4610 o ww. kwotę  

z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego.  

Po zmianie, 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 2013. 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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 29 października 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego  

nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 


