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OR.II.0022.1.15.2014 

PROTOKÓŁ  NR 160/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 kwietnia 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 159/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 kwietnia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 29 kwietnia br. o godz. 08.00.  

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 28 kwietnia br. oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu przedstawi nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok oraz nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

 

 

 



 2 

Ad. 1 

Protokół Nr 159/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 kwietnia  

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

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

159793. 

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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 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 

159794. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

 

Nawiązując do uzgodnień z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku.  

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

156447. 

Wicestarosta poinformował, że w § 2 projektu uchwały przyjęto dwa progi dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, tj.: 
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1) do 50 % obowiązującej opłaty, nie więcej niż 1 000 zł dla jednego nauczyciela za jeden 

semestr, w przypadku specjalności, o których mowa w § 3 ust. 1, mających na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,  

2) powyżej 70 % nie więcej niż 2 000 zł obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela  

za jeden semestr, w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego, o których mowa w § 3 

ust. 2.  

 

Wicestarosta przekazał, że w § 3 ust. 2 projektu uchwały wskazano siedem specjalności 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb 

organu prowadzącego. Zaproponował, aby w przypadku tych specjalności kwota 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli wynosiła do 70 %, nie więcej niż 2 000 zł obowiązującej opłaty dla jednego 

nauczyciela za jeden semestr.  

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

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

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2014 roku, na wniosek Wicestarosty wniósł autopoprawkę do § 2 pkt 2, który otrzymał 

brzmienie: 

 

„ 2) do 70 %, nie więcej niż 2 000 zł obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela za jeden 

semestr, w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego, o których mowa w § 3 

ust. 2.”.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2014 roku. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 3 

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 

159792. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, że wspólnie ze Starostą dokonała analizy 

budżetów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. Pomimo, iż budżety jednostek 

zostały zaplanowane optymalnie, to możliwości finansowe Powiatu są bardzo mocno 

ograniczone ustawą o finansach publicznych oraz uzależnione możliwościami budżetu 

państwa. Ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego 

nowe zasady wykonywania budżetu, m.in. wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe 

niż wykonane dochody bieżące. Dochody własne powiatów są bardzo skromne. Wydatki 

wymagają konfrontacji obowiązków organów samorządowych z twardymi ograniczeniami 

finansowymi.  

Jak podkreśliła Skarbnik Powiatu w jednostkach oświatowych pomimo spadku ilości 

uczniów, koszty utrzymania stale rosną, natomiast subwencja oświatowa maleje. Z informacji 

otrzymanych w lutym br. od dyrektorów szkół/placówek wynika, że braki na płacach 

wynoszą 1 887 858 zł.  

Mając na uwadze dokonaną analizę budżetów jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu oraz przekazaną przez Skarbnika Powiatu informację o brakujących środkach 

na płace w szkołach/placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wszystkie powstałe w budżetach jednostek 

oszczędności bądź nadwyżki na wydatkach bieżących (w tym także w § 4260, 4440) będą  

pod koniec roku przesuwane na brakujące płace w oświacie. Ponadto w trakcie roku 
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budżetowego Zarząd będzie kontrolować zasadność wydatków w podległych jednostkach.  

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że podczas II kadencji Rady Powiatu Raciborskiego 

ustalono, że w budżecie zostanie co roku zaplanowana kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem 

na pomoce naukowe dla jednostek oświatowych. W budżecie będącym w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu w 2014 r. w § 4240 zaplanowano na ten cel 120 000,00 zł. Ponadto 

środki na pomoce naukowe zaplanowane są również w budżetach poszczególnych 

szkół/placówek. Mając na uwadze trudną sytuację finansową Skarbnik Powiatu 

zaproponowała, aby Zarząd podjął decyzję o zablokowaniu środków finansowych  

w wysokości 120 000,00 zł będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o zaplanowaniu w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na 2014 rok kwoty 120 000,00 zł  

na pomoce naukowe dla jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu  

(§ 4240), w tym: 

 w rozdziale 80195 kwoty 87 749,00 zł,  

 w rozdziale 85495 kwoty 32 251,00 zł. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po otrzymaniu informacji nt.: 

1) możliwości wystąpienia braków pod koniec roku na płacach w jednostkach oświatowych, 

2) zaplanowanych również w budżetach jednostek oświatowych środków na pomoce 

naukowe w 2014 roku (ok. 90 tys.), 

podjął decyzję, że środki w wysokości 120 000,00 zł zostają zablokowane w budżecie 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Uruchomienie środków możliwe będzie tylko  

w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W związku z powyższym przesunięcie środków 

na pomoce naukowe dla jednostek oświatowych od tej pory może być dokonane tylko  

i wyłącznie za zgodą Zarządu. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała także, że w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu w rozdziale 80132 Licea plastyczne zaplanowana jest kwota 51 000,00 zł 

na pomoce naukowe (§ 4240). Wykonanie za I kwartał 2014 r. wyniosło 8 454,74 zł.  

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby zablokować pozostałe środki w rozdziale 80132 

będące w dyspozycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o zaplanowaniu w budżecie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu w rozdziale 80132 Licea plastyczne kwoty 
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51 000,00 zł na pomoce naukowe (§ 4240), przy jednoczesnym wykonaniu  

za I kwartał 2014 r. wynoszącym 8 454,74 zł. W związku z powyższym Zarząd podjął 

decyzję, że pozostałe środki w rozdziale 80132 w wysokości 42 545,26 zł zostają 

zablokowane w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

Uruchomienie środków możliwe będzie tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach 

oraz wyłącznie za zgodą Zarządu. 

 

Wicestarosta przedstawił informację pt. Wysokość środków należnych jednostkom  

po przeliczeniu subwencji na 2014 rok, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 160301. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją pt. Wysokość środków należnych 

jednostkom po przeliczeniu subwencji na 2014 rok i polecił przekazać ją na najbliższe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z wyjaśnieniami Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu w sprawie wykonania dochodów za I kwartał 2014 r. Wykonanie 

dochodów budżetowych za I kwartał 2014 r. wyniosło 3,32 % planu, co w przeliczeniu na rok 

budżetowy daje ok. 14%.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor CKU: 

1) szczegółowo przedstawił planowane wykonanie dochodów w jednostce na 2014 rok,  

2) przeanalizował budżet CKU oraz przedstawił propozycję urealnienia planu dochodów  

i wydatków. 

Odpowiedzi Dyrektor winien udzielić w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 159567. 

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 2 kwietnia 

2014 r. zobowiązana została do tego, aby: 

1) dokonać przy udziale kierowników komórek organizacyjnych tut. Starostwa analizy 

zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń dla budżetu Powiatu Raciborskiego,  

a wyniki analizy przedstawić na jednym z kolejnych posiedzeń,  

2) określić, które zadania realizowane przez tut. Starostwo są zadaniami własnymi, a które 
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zleconymi z zakresu administracji rządowej. W przypadku zadań zleconych należało 

określić wielkość środków przekazywanych na ten cel z budżetu państwa (w terminie  

do 22 kwietnia 2014 r.). 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że trudna sytuacja kadrowa w Wydziale Finansowym  

oraz spiętrzenie zadań uniemożliwiło przygotowanie ww. informacji w wymaganym terminie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby karty informacyjne w ww. sprawach 

zostały przygotowane na posiedzenie w dniu 6 maja 2014 r.  

Ad. 4 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/381/2014  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach – uzupełnienie. 

Starosta poinformował, że porozumienie dot. powierzenia prowadzenia zadania publicznego, 

jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, zostało 

podpisane w dniu 20 marca  2014 r. i opublikowane w dniu  14 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śl.  z 2014 r. poz. 2412). Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

zgodnie z zapotrzebowaniem kształcą się w ww. ośrodku, a dotacje są przekazywane  

na bieżąco. 

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

159054. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXV/341/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 



 8 

Raciborskiego, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska  

– uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Zarządu dokonali 

darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. Darowizna 

została dokonana na cele publiczne – budowę i utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz drogi 

dojazdowej do niej. Niewykorzystanie nieruchomości na ten cel spowoduje odwołanie 

darowizny. Sprawa została zakończona. 

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

159530. 

 

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

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 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 ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2014 roku. 


