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OR.II.0022.1.18.2014 

PROTOKÓŁ  NR 163/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 maja 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 162/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06 maja 2014 r.   

2. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. dokonania przy udziale kierowników 

komórek organizacyjnych analizy zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń                       

dla budżetu Powiatu Raciborskiego – omówienie ryzyka zidentyfikowanego przez Wydział 

Geodezji.   

3. Informacja dotycząca subwencji oświatowej - zestawienie porównawcze subwencji 

oświatowej na lata 2013-2014.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 162/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06 maja 

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

Starosta Adam Hajduk przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu               

w dniu 06 maja 2014 r. zapoznał się z sporządzoną przez Skarbnika Powiatu analizą 

zidentyfikowanych ryzyk pod kątem zagrożeń dla budżetu Powiatu Raciborskiego, dokonaną 

przy udziale kierowników komórek organizacyjnych tut. Starostwa. Nadmienił,                            

że jedno z zagrożeń tj. dotyczące realizacji ustawowego obowiązku powiatu jakim                       

jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostało wskazane                         

przez właściciela ryzyka  - Geodetę Powiatowego jako wysokie. 

Starosta przywitał na posiedzeniu Geodetę Powiatowego Piotra Blochela i Inspektora                   

ds. kontroli zarządczej Katarzynę Borek i poprosił o omówienie powyższej sprawy.  

Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek odpowiadając na pytanie Starosty                   

czy identyfikowane przez kierowników zagrożenia mają dotyczyć tylko wewnętrznej pracy 

Starostwa, czy mieć charakter o „zasięgu powiatowym” wyjaśniła, że zarządzanie ryzykiem 

jest jednym z celów kontroli zarządczej, a ta obejmuje dwa poziomy – jednostkę 

organizacyjną (za kontrolę zarządczą odpowiada kierownik jednostki) oraz jednostkę 

samorządu terytorialnego (za kontrolę zarządczą odpowiada przewodniczący zarządu).                  

W tej sytuacji zarządzanie ryzykiem ma charakter całościowy i powinno obejmować 

zagrożenia istotne dla Starostwa, jak i wszystkich jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. Inspektor Katarzyna Borek przekazała, że w Starostwie ranking ryzyk,               

czyli zagrożeń zidentyfikowanych przez kierowników oraz osoby zajmujące samodzielne 

stanowiska tworzy się na podstawie ocen poszczególnych ryzyk, poprzez uszeregowanie                 

ich według istotności ustalonej przez ich właścicieli. Wobec powyższego należałoby przy 

analizie i ocenie ryzyka brać pod uwagę potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić 

zarówno na poziomie Starostwa jako urzędu, jak również całej jednostki samorządu 

terytorialnego (identyfikacja ryzyk w obszarze nadzorowanym przez daną komórkę 

merytoryczną). Stąd  też identyfikując zagrożenia warto rozpatrywać je w ujęciu 

strategicznym, uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ze skutkami,              

jakie to zdarzenie spowoduje, gdy rzeczywiście się zdarzy.   

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator dodał, że zgodnie               

z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnienie 

funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków 

przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego i kierownika jednostki. 

Ponadto Pani Borek poinformowała, że dokonując identyfikacji ryzyka kierownicy powinni 

uwzględnić m. in. czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, jak również informacje dotyczące 



 3 

negatywnych zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości i możliwe scenariusze rozwoju zdarzeń. 

Każde zidentyfikowane ryzyko podlega analizie poprzez punktową ocenę 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego skutku (wpływu) w skali 5 – stopniowej.                 

Po dokonaniu oceny, ryzyka klasyfikuje się do 1 z 3 kategorii (niskie, średnie, 

wysokie/niedopuszczalne), a w stosunku do ryzyka wysokiego należy określić rodzaj reakcji, 

który powinien zostać stwierdzony przez kierownika (działanie, tolerowanie, przeniesienie, 

wycofanie). 

Następnie głos zabrał Geodeta Powiatowy Piotr Blochel, który wyjaśnił, że szacowane ryzyko 

dot. realizacji ustawowego obowiązku powiatu jakim jest wykonanie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków jest na wysokim poziomie. Zbudowanie spójnego, jednolitego                           

i aktualnego katastru nieruchomości Powiatu Raciborskiego zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa przerosło możliwości powiatu, które pierwotnie było finansowane 

z budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem ustawodawcy zadanie to powinno                       

być zrealizowane do 31 grudnia 2016 r. (pierwszy termin był do roku 2010) i sfinansowane    

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego. W budżecie Powiatu Raciborskiego brak                 

jest „wolnych środków”, które można by przeznaczyć na to zadanie. Geodeta Powiatowy 

zaznaczył, że brak zabezpieczonych środków finansowych na realizację ww. zadania 

uniemożliwia dotrzymanie ustawowego terminu. Według jego szacunków może                        

to być dopiero 2025 r., co znacznie przekroczy termin wynikający z ustawy. Geodeta 

Powiatowy dodał, że obecnie prowadzi poszukiwania nowej tańszej aplikacji do prowadzenia 

zasobu geodezyjnego, co umożliwi do końca 2015 r. uzyskanie oszczędności w wysokości 

250 tys. zł. Jak przekazał, od roku 2016 corocznie powinno zostawać w budżecie będącego              

w dyspozycji Wydziału około 90 tys. zł, które mogą być przeznaczone na pomniejszenie 

przedmiotowego ryzyka. Przypomniał także, że na ww. zadanie były podejmowane próby 

pozyskania środków zewnętrznych (unijnych). Ponadto Pan Blochel podkreślił,                                               

że dane  z ewidencji gruntów i budynków są podstawą do ustalania wymiaru podatków.                

W związku z powyższym aktualność operatu ewidencyjnego ma duże znaczenie dla gmin 

Powiatu Raciborskiego jako organów podatkowych. Wobec powyższego zidentyfikowane 

zagrożenie stanowi realne zagrożenie, sięgające 5-go stopnia w kategorii skutków prawno-

organizacyjnych (brak realizacji strategicznych zadań publicznych). W dalszej kolejności 

może to też dotyczyć skutków finansowych dla powiatu, gdyby zdarzyło się, że gminy 

wystąpią na drogę sądową przeciwko powiatowi.  
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Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił w sprawie 

rejestru/rankingu ryzyk w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, że w procesie zarządzania 

ryzykiem Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne 

stanowiska pracy powinni identyfikować zagrożenia istotne nie tylko na poziomie                         

tut. Starostwa, ale również na poziomie całego Powiatu Raciborskiego tj. w obszarze 

nadzorowanym przez daną komórkę merytoryczną. O powyższym polecił Inspektorowi                 

ds. kontroli zarządczej poinformować Kierowników tut. Starostwa oraz osoby zajmujące 

samodzielne stanowiska pracy. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił zestawienie porównawcze subwencji oświatowej na lata 2013-2014.  

Ww. zestawienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 162359. 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że przedmiotowe zestawienie zostało 

sporządzone w związku z wnioskiem nr 2 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji                              

z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2014 r., w którym Komisja zwróciła się z zapytaniem                

do Zarządu Powiatu Raciborskiego o przyczyny obniżenia subwencji oświatowej w roku 

2014 w porównaniu do roku 2013, jak również zawnioskowała o przedstawienie planów 

Zarządu w zakresie pokrycia deficytu w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

w budżecie na 2014 r. Przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu                   

w dniu 29 kwietnia 2014 r. polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować kartę informacyjną dot. udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek. 

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta 

Miensopust potwierdziła, że główną przyczyną obniżenia subwencji oświatowej w 2014 r. 

jest spadek liczby uczniów szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zestawieniem porównawczym subwencji 

oświatowej na lata 2013 – 2014 w nawiązaniu do wniosku nr 2 z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24 kwietnia 2014 r. uznał, że podstawową 

przyczyną obniżenia subwencji oświatowej jest malejąca ilość uczniów. W zakresie pokrycia 

deficytu Zarząd na bieżąco dokonuje analizy wydatków szkół, w szczególności wydatków     

na płace. W celu poprawy wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych 

planuje się zmniejszyć roczne obciążenie z tytułu spłaty kredytów. Ponadto wolne środki 

finansowe z lat ubiegłych Zarząd planuje przeznaczać na ewentualne braki w oświacie.                
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W perspektywie długoterminowej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oświaty 

należałoby dokonać zmiany w sieci szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski poprzez    

ich łączenie, a w przypadku niektórych z placówek wychowania pozaszkolnego                           

ich likwidację.    

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu w odpowiedzi na ww. wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24 kwietnia br. uwzględnić powyższe uwagi Zarządu 

Powiatu wraz z przedmiotowym zestawieniem porównawczym subwencji oświatowej na lata 

2013 – 2014. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Ad. 4 

Na wstępie Skarbnik Powiatu przekazała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów                  

w dniu 19 maja 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

 

Następnie 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 

162165. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmiany polegające na: 

a) zwiększeniu o kwotę 400 000 zł w Rozdziale 60014 planu dochodów – dotacji celowej 

otrzymanej z Gminy Racibórz na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu                    

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

DK45 z DW421”,  

b) zwiększeniu o kwotę 18 000 zł w Rozdziale 85311 planu dochodów – dotacji celowej 

otrzymanej z Gminy Racibórz z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, 
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c) zmniejszeniu o kwotę 400 000 zł w Rozdziale 92120 planu dochodów – dotacji celowej 

otrzymanej z Gminy Racibórz na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu”, 

d) przesunięciu środków w wysokości 3 000 zł w Rozdziale 80146 z budżetu będącego               

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych                  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

e) zwiększeniu o kwotę 18 000 zł w Rozdziale 85311 planu wydatków będących                       

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. 

 

Po zmianie, 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. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, że Kierownik Referatu Edukacji, Kultury              

i Sportu tut. Starostwa zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu, 

polegających na przeniesieniu środków w ramach Działu 801 Rozdział 80146 będących                  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do budżetów jednostek oświatowych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                             

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Skarbnik 

Powiatu zaznaczyła, że powyższe zmiany zostaną ujęte poza Zarządem, za wyjątkiem 

przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł z grupy wydatków statutowych do grupy 

wydatków wynagrodzeń, które Zarząd Powiatu Raciborskiego na wniosek Skarbnika Powiatu 

wniósł jako zmianę do ww. uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok.   
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

161830 . 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania 

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocników reprezentujących Powiat 

Raciborski w sprawach dotyczących wydania nieruchomości położonej w Raciborzu                   

przy ul. Opolskiej 5, w tym w trakcie postępowania egzekucyjnego. 

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

162471. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

ustanowienia pełnomocników reprezentujących Powiat Raciborski w sprawach dotyczących 

wydania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, w tym w trakcie 

postępowania egzekucyjnego, wniósł zmiany polegające na wprowadzeniu drobnych 

poprawek literowych: 

a) w § 1 pkt 2, który otrzymał brzmienie: „2) Pana Andrzeja Chwalczyka - Kierownika 

Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

legitymującego się dowodem osobistym nr AGS 963750;”,  

b) w uzasadnieniu w akapicie nr 2:  

- zdanie 2 otrzymało brzmienie: „Natomiast stosownie do art. 87 § 2 kpc pełnomocnikiem 

osoby prawnej może być pracownik tej jednostki.”, 

- zdanie 4 otrzymało brzmienie: „Do ważności podejmowanej czynności prawnej będzie 

konieczne złożenie tożsamych oświadczeń woli przez co najmniej dwóch 

pełnomocników.”  

oraz usunięciu załącznika do Uchwały Nr 155/791/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego                

z dnia 18 marca 2014 r.   

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
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pełnomocników reprezentujących Powiat Raciborski w sprawach dotyczących wydania 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, w tym w trakcie postępowania 

egzekucyjnego.  

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

  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku obrad projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 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 

160804. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu: 

a) wspólnie z radcą prawnym tut. Starostwa doprecyzować kryteria i zapisy przedmiotowych 

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, 

b) przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ww. regulaminów, której przyjęcie obligować będzie 

wszczęciem nowej procedury konsultacyjnej i opiniowania przez zakładowe organizacje 

związkowe. 

 

Ad. 5  

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                    

dot. zwiększenia zatrudnienia o 0,5 etatu pracowników administracyjnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu i przyznania dodatkowego etatu pedagoga - logopedy 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. 

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

161732. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu (0,25 etatu - księgowość i 0,25 

etatu - sekretariat) pracowników administracyjnych od 1 września 2014 r. Obecny stan 
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zatrudnienia wynosi 2,5 etatu, w tym 1 etat głównej księgowej i 1,5 etatu sekretariat 

(sekretarz szkoły 1 etat, starszy referent 0,5 etatu). Wicestarosta poinformował, że zakres 

realizowanych w placówce zadań oraz czynności jest różnorodny i obszerny. Absencja 

któregokolwiek z pracowników szkoły, a w szczególności głównej księgowej skutkuje tym, 

że brak jest osoby, która mogłaby sporządzać płace, podatki, zapłaty faktur itp. Są to zadania, 

które muszą być realizowane na bieżąco i systematycznie. Nadmienić należy, że zakres prac 

realizowanych przez pracowników administracji z roku na rok się powiększa i przy obecnym 

stanie zatrudnienia staje się coraz trudniejszy do realizacji. Zwiększenie etatów zapewniłoby 

bezpieczeństwo realizacji tych zadań w przypadku nieobecności głównej księgowej                           

i poprawiłoby funkcjonowanie placówki poprzez odciążenie od nadmiernej obecnie ilości 

realizowanych przez nich zadań. Wyliczony przez szkołę koszt miesięczny związany                      

z dodatkowym zatrudnieniem wynosi - 1 454, 11 zł (5 816,44 zł na 2014 r.).  

Wicestarosta podkreślił, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu jest szkołą, 

która ma najmniejszą liczbę pracowników administracyjnych - 2,5 etatu tj. 3 osoby                    

przy 508 uczniach (dla porównania Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – 

3.875 etatu tj. 5 osób przy 751 uczniach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 4 etaty 

tj. 4 osoby przy 507 uczniach).  

Wicestarosta odnosząc się do prośby Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                

w Raciborzu o przyznanie dodatkowego etatu pedagoga - logopedy w Poradni         

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu od 1 września 2014 r. przekazał, że Dyrektor  

prośbę swą uzasadnia dużym zapotrzebowaniem na usługi specjalistyczne i stale rosnącą 

liczbą dzieci wymagających opieki (diagnozy i terapii). Koszt dodatkowego etatu pedagoga - 

logopedy to 3 365,00 zł miesięcznie (13 460,00 zł na 2014 r.). 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu  dot. zwiększenia zatrudnienia o 0,5 etatu pracowników administracyjnych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu i przyznania dodatkowego etatu 

pedagoga - logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu: 

a) wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, w szczególności pod kątem zapewnienia właściwej 

realizacji zadań finansowych począwszy od 1 września 2014 r., 

b) z uwagi na ograniczone środki w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r.                      

nie wyraził zgody na zwiększenie etatu pedagoga - logopedy w Poradni                

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Jednakże Zarząd mając na względzie 
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konieczność zwiększenia etatu pedagoga – logopedy w ww. Poradni w przyszłości 

rozpatrzy możliwość dodatkowego zatrudnienia w ww. jednostce. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania  

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                            

w Raciborzu odbytego w dniu 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie Spółki oraz kwartalną 

informacją o Spółce. Sekretarz przekazała, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu była: 

1) analiza pisemnych informacji Zarządu Spółki  dot. bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, 

2)  udzielenie odpowiedzi na pismo Starosty z dnia 10 kwietnia 2014 r. dot. zasad 

przyznawania nagrody rocznej dla prezesa spółki, 

3) sprawy bieżące Spółki. 

Ponadto Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu przekazał pisemną kwartalną informację o Spółce 

według stanu na dzień 31 marca 2014 r. oświadczając, iż informacje zawarte w załączniku             

nr 1 pn.: „Analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego” stanowią tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.      

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

162351. 

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 polecił Inspektorowi ds. obsługi 

prawnej:  

1) przekazać do Wydziału Finansowego otrzymane dokumenty finansowe ww. Spółki, 

2) każdorazowo przed przekazywaniem Zarządowi Powiatu dokumentacji przedstawianych 

przez Radę Nadzorczą i Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej                         

w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu dostarczać informacje finansowe 

dotyczące ww. Spółki do Wydziału Finansowego w celu przeanalizowania                                    

i przedstawienia ewentualnych uwag Skarbnika Powiatu na posiedzeniach Zarządu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Architektury i Budownictwa dot. zawiadomienia nr IB.6722.10.2013 z dnia                     

28 kwietnia 2014 r. Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o udostępnieniu do uzgodnienia 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych              

w sołectwach Turze i Siedliska. Członek Zarządu Józef Stukator poinformował,                            

że obowiązek takiego uzgodnienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi wynika 

z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 

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

161635. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwach Turze                     

i Siedliska w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne 

postanowienie po wprowadzeniu drobnych poprawek w podstawie prawnej w dzienniku 

ustaw. 

 

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 

162156. 

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

Mechanicznych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

Ad. 6 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały                                  

Nr XLI/395/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 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.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

161902. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały                                 

Nr XLI/396/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 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 

161904. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                          

Nr XLI/398/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

161725. 

 

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 XLI/399/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  na czas oznaczony 

nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

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

161894. 
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Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych na miesiąc maj 2014 r., poprzedzających XLII sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja 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 przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocników 

reprezentujących Powiat Raciborski w sprawach dotyczących wydania nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5, w tym w trakcie postępowania 

egzekucyjnego. 


