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OR.II.0022.1.11.2014 

PROTOKÓŁ  NR 156/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 marca 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 155/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 marca 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. 

 

Na wstępnie Starosta przekazał, że 25 marca 2014 r. o godz. 10.00 na terenie Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu będzie miało miejsce symboliczne przekazanie nowego ambulansu 

pogotowia ratunkowego, którego zakup został sfinansowany z budżetu Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że ze względu na zaplanowaną wizytę w partnerskim Powiecie 

Märkischer kolejne posiedzenie odbędzie się wyjątkowo w środę 2 kwietnia br. o godz. 11.30. 
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Ad. 1 

Protokół Nr 155/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 marca 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

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

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

152878. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały  

w stosunku do projektu uchwały omawianego na posiedzeniu w dniu 11 marca br. uległy 

zmianie kwoty ogółem.  

Nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Powiatu, Starosta przypomniał, że akceptując  

ww. projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 r. Zarząd wyraził wolę 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 170 000,00 zł spółki działającej pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu w drodze utworzenia nowych 340 udziałów  

o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy i objęcia wszystkich nowych udziałów  

przez Powiat Raciborski. W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr XI/104/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia 

wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski, 

o powyższym fakcie w dniu 25 marca 2014 r. zostanie poinformowana Rada Powiatu 

Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 25 marca 2014 r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

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

152879. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały  

w stosunku do projektu uchwały omawianego na posiedzeniu w dniu 11 marca br. uległy 

zmianie kwoty ogółem.  

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 – 2021 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 25 marca 2014 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 25 marca 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 - 2021 

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

nr OR.II.0022.3.3.2014 z dnia 12 marca 2014 r.  

 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku obrad projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania 

nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród Dyrektora Szkoły/Placówki dla nauczycieli 

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 

150444. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 9/IX/2014 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2014. Ww. Rada wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON 

przedstawionym w przedmiotowym projekcie uchwały.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 154938. 



 4 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych Uchwały  

nr 9/IX/2014 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014.  

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 

155102. 

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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

154718. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

154720. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2013 rok, po wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu, 

autopoprawki do pkt 2 załącznika, który otrzymał brzmienie: 
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„2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 

udziałach w spółkach, akcjach (art.267 ust. 1 pkt 3 lit. b w/w ustawy) 

Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3 – grunt stanowi własność Skarbu 

Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego. Zabudowania posadowione na 

przedmiotowym gruncie stanowią jego własność. Nieruchomość została oddana w trwały 

zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Akcje Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego  S.A. 

w Raciborzu: 

950szt x 50zł = 47 500zł 

Udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu: 

4 795szt x 500 zł = 2 397 500,00zł”.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2013 rok. 

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

154721. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2013 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych do radnych zostaną przekazane: 

1) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2013 rok,  

2) Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok,  

3) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok,  
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a do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zostanie przesłana Uchwała  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

wierzytelności należnej 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.  

Starosta przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok Zarząd Powiatu Raciborskiego, uwzględniając wniosek Dyrektora 

Szpitala, dnia 28 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zasady udzielenia i spłaty pożyczki w kwocie  

2 000 000,00 zł zostały zawarte w umowie nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.  

z późniejszymi zmianami. Umowa przewiduje, iż pożyczka zostanie spłacona w 2014 roku  

w pięciu ratach. Po dokonaniu spłaty pierwszej raty Dyrektor Szpitala zwrócił się  

z wnioskiem o umorzenie pozostałych rat pożyczki oraz odsetek w związku z pogarszającą się 

sytuacją finansową Szpitala.  

Jak dodała Sekretarz Powiatu sprawy umarzania należności przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu reguluje Uchwała Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych 

należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Zgodnie z brzmieniem § 4  

ust. 2 pkt 2 do umorzenia należności uprawniony jest Zarząd Powiatu Raciborskiego,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, jeżeli kwota 

należności przekracza 20 000,00 zł. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu  

w dniu 24 marca 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie umorzenia wierzytelności należnej Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 
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Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm.  

Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano umorzenie 

wierzytelności w kwocie 405 413,70 zł należnej 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. Kwota wierzytelności podlegająca umorzeniu składa się z: 

1) należności głównej w kwocie 400 000,00 zł - rata pożyczki przypadająca do spłaty  

na dzień 31 marca 2014 r.; 

2) odsetek w kwocie 5 413,70 zł - odsetki liczone do dnia 25 marca 2014 r. od kwoty 

pożyczki pozostającej w dyspozycji Szpitala. 

 

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

155233. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia wierzytelności należnej 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Raciborzu. 

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

154521. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

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

154524. 

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. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2014 rok. 

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

154527. 

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 2014 rok. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

darowizny nieruchomości położonej w Rudach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. Poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

zaproponowano, aby darować na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska prawo własności części 

nieruchomości gruntowej, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, stanowiącej działkę  

nr 648/1 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0540 ha, działkę nr 648/2 (k.m.5), obręb Rudy,  

o pow. 0,0605 ha, oraz działkę nr 653/9 (k.m.5), obręb Rudy, o pow. 0,0221 ha, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, a zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00027601/5, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.  

Na przedmiotowych działkach Gmina Kuźnia Raciborska przewiduje realizację celu 

publicznego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. budowę oczyszczalni 

ścieków oraz drogi dojazdowej do obiektu oczyszczalni. Powyższa inwestycja jest niezbędna 

dla lokalnej społeczności. Przeznaczenie darowanej nieruchomości na inny cel spowoduje 

odwołanie darowizny.  

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

155061. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości położonej  

w Rudach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska 

po wniesieniu, na wniosek Starosty, autopoprawek do: 

1) § 1 ust. 2, który otrzymał brzmienie: „2) Ustalić, iż nieruchomość opisana w ust. 1 zostanie 

darowana w celu budowy i utrzymania oczyszczalni ścieków, oraz drogi dojazdowej  

do niej. Przeznaczenie darowanej nieruchomości na inny cel spowoduje odwołanie 

darowizny.”;  

2) uzasadnienia, tj.:  

a) w akapicie nr 1 zdanie 3 otrzymało brzmienie: „Na przedmiotowych działkach Gmina 

Kuźnia Raciborska przewiduje realizację celu publicznego w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków - tj. budowy i utrzymania oczyszczalni ścieków oraz drogi 

dojazdowej do obiektu oczyszczalni.”,  

b) w akapicie nr 3 zdanie nr 1 otrzymało brzmienie: „Przedmiotowa nieruchomość 

zostanie darowana na cele zbiorowego odprowadzania ścieków - tj. budowy  

i utrzymania oczyszczalni ścieków oraz drogi dojazdowej do niej.”.  

 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2. 

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

154009. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Poinformował, że okres przyznania dodatków 

motywacyjnych dla wszystkich dyrektorów szkół/placówek oświatowych podległych 
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Powiatowi Raciborskiemu upływa 31 marca 2014 r. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność ustalenia dodatków motywacyjnych na okres od 1 kwietnia 2014 r.  

do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie Wicestarosta wyjaśnił zebranym powody  

co do zmniejszenia lub zwiększenia wysokości zaproponowanych dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół/placówek. 

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

154644. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, po wniesieniu na wniosek Członków Zarządu autopoprawki polegającej 

na ustaleniu dodatku motywacyjnego dla Dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu w wysokości 

400,00 zł.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 13 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 

155103. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego  

w dniu 20 marca 2014 r. w siedzibie Spółki. Poinformowała, że zgodnie z zapisami Uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego dokumenty otrzymywane 

od organów Spółki należy przekazywać na posiedzenia Zarządu.  

Sekretarz Powiatu przekazała, że na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza 
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Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu: 

1) po zapoznaniu się dokumentami finansowymi Spółki oraz wyjaśnieniami biegłego 

rewidenta i Prezesa Zarządu Spółki postanowiła: 

a) zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 

b) zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 

c) zarekomendować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników podjęcie uchwały  

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 zgodnie z wnioskiem 

Zarządu, aby zysk ten przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, 

2) pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok obrotowy 2014 

sporządzony przez Zarząd Spółki, 

3) wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę 2 używanych autobusów marki Mercedes  

za cenę do wysokości 169 740, 00 zł brutto z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, 

4) postanowiła wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przyznanie Prezesowi 

Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu nagrody rocznej w wysokości 

półtorakrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

5) zapoznała się z pisemną bieżącą informacją Zarządu Spółki o sytuacji ekonomicznej 

Spółki, która zawiera dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy. 

  

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

155398. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi  

przez Radę Nadzorczą i Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu na posiedzeniu Rady  

w dniu 20 marca 2014 r. polecił:  

1) Skarbnikowi Powiatu przeanalizować otrzymane dokumenty finansowe Spółki  

i przedstawić ewentualne uwagi na jedno z kolejnych posiedzeń,  

2) Inspektorowi ds. zarządzania personelem OR przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń 

projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu  

przyznawania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu ww. Spółki.  
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia 

budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na 2014 r. w związku z koniecznością 

zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni szkoły. Przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu zwróciła się z prośbą o zwiększenie budżetu  

o kwotę 5 000,00 zł (brutto) w związku z koniecznością zakupu nowego sprzętu  

do wyposażenia kuchni, tj. obieraczki do ziemniaków i warzyw. Dyrektor swoją prośbę 

motywuje całkowitym zużyciem starego sprzętu, którego w wyniku 16-letniej eksploatacji  

nie można naprawić. Zakup nowego urządzenia jest niezbędny do zapewnienia wyżywienia 

uczniów w stołówce szkolnej. Jak podkreślił Wicestarosta Szkoła nie posiada w planie 

finansowym na bieżący rok środków zabezpieczonych na cele inwestycyjne. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby na zakup ww. sprzętu kuchennego przesunąć środki  

z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

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

155111. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu na 2014 r. w rozdziale inwestycyjnym o kwotę 5 000,00 zł (brutto), 

z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu kuchennego – wyposażenia szkoły ze środków 

będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej 

dot. rankingu ryzyk w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – do zapoznania się. 

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

154754. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu zapozna się z kartą 

informacyjną dot. rankingu ryzyk w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Rady dot. podziału Powiatu Raciborskiego  

na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 2014 r. 

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

155355. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął podział Powiatu Raciborskiego na okręgi wyborcze  

w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 2014 r. oraz postanowił  

o jego przekazaniu do zaopiniowania Radzie Powiatu Raciborskiego.  
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Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 marca 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 155446,  

2) wniosek i opinię przyjęte na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 18 marca 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 155445. Zarząd polecił Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 20 marca  

2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 155447,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 marca 2014 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 155458.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgłosili telefonicznie uwagi co do zapisów Uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego podjętych na sesji w dniu 25 lutego 2014 r. dotyczących 

likwidacji poszczególnych typów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. W ww. Uchwałach powtórzono zapisy ustawowe dotyczące przejmowania 

dokumentacji i mienia zlikwidowanych szkół.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zgłoszonymi uwagami  

przez pracowników Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach dotyczącymi Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.: 

1) Nr XXXVIII/366/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nawie I Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji, 

2) Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji, 

3) Nr XXXVIII/368/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3,  

4) Nr XXXVIII/369/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji,  
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5) Nr XXXVIII/370/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

i jej likwidacji, 

6) Nr XXXVIII/371/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

nr 1 w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji, 

7) Nr XXXVIII/372/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji, 

8) Nr XXXVIII/373/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie V Liceum Profilowane  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji, 

9) Nr XXXVIII/374/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 

10) Nr XXXVIII/375/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 

11) Nr XXXVIII/376/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 

12) Nr XXXVIII/377/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie IV Liceum Profilowane 

w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej 

likwidacji, 

13) Nr XXXVIII/378/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji, 

14) Nr XXXVIII/379/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Uzupełniające 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6  i jej likwidacji, 

15) Nr XXXVIII/380/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego   

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6  i jej likwidacji, 
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polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wspólnie z radcą prawnym 

przygotowanie zmian ww. Uchwał polegających na wykreśleniu zapisów odnoszących się  

do przejmowania dokumentacji i mienia zlikwidowanych szkół.  

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/385/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

154705. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/386/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

154706. 

 

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 25 marca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 marca 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 przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2013 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia wierzytelności należnej 

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. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2014 rok. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości położonej 

w Rudach, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, na rzecz Gminy Kuźnia 

Raciborska. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 


