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OR.II.0022.1.19.2014 

PROTOKÓŁ  NR 164/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres                  

od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., bilansu na dzień 31.03.2014 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

31.03.2014 r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 163/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 maja 2014 r.   

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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 

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Klubu Radnych „Razem dla Ziemi 

Raciborskiej” Ryszarda Winiarskiego oraz Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszarda Rudnika informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest karta 
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informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres                  

od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., bilansu na dzień 31.03.2014 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2014 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 31.03.2014 r. 

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

160685. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego                            

w Raciborzu Ryszard Rudnik. Dyrektor  przekazał, że jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży 

to na koniec marca br. ukształtowały się na poziomie około 15 mln zł, zaś koszty wyniosły 

około 18 mln zł.  Ponadto na koniec marca 2014 r. Zakład zanotował stratę w wysokości                   

2 071 679,33 zł,  jest to wielkość o 1 264 541,94 zł niższa od straty w analogicznym okresie 

2013 r. wynoszącej 3 336 221,27 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości                          

1 288 634,58 zł Zakład w I kw. 2014 r. zanotował niedobór finansowy w wysokości                         

783 044,75 zł. W okresie trzech miesięcy 2014 r. zobowiązania ogółem, w stosunku                       

do zobowiązań  na dzień 31 grudnia 2013 r., wzrosły o kwotę 1 569 691,00 zł  i na dzień                

31 marca 2014 r. wynosiły 25 510 397,00 zł. Szpital Rejonowy w Raciborzu nie jest 

rozliczony z Narodowym Funduszem Zdrowia z nadwykonań. Proponowana przez Fundusz 

wysokość kontraktu (1 600 000, 00 zł) jest zbyt niska, w związku z powyższym nie podpisano 

ugody – trwają negocjacje.  

Na pytanie Wicestarosty dotyczące oddziałów, w których występuje najwięcej nadwykonań 

Dyrektor Rudnik wyjaśnił, że największe przekroczenia limitu mają Interny, Oddziały: 

Zakaźny, Pediatria, Neurologia.  

W dalszej kolejności Dyrektor Rudnik udzielił informacji w kwestii wynajmowania 

pomieszczeń w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Dyrektor Rudnik poinformował,                 

że jest niewiele wolnych pomieszczeń. Rozstrzygane są kwestie kontraktowania Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz planuje się adaptację pomieszczenia na poprawę komfortu 

izby przyjęć.  

Następnie Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że od II kw. 2014 r. w Szpitalu                       

nie wypłaca się dniówek „po zejściu” lekarzy z dyżuru. Dyrektor dodał, że zgodnie                               

z orzecznictwem  brak jest podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia za czas odpoczynku 

w wymiarze 11-stu godzin po „zejściu” lekarza z  dyżuru, nie jest to bowiem czas pracy.  

Dyrektor Rudnik poinformował również, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

wprowadzono nowe zasady ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek. Jak podkreślił  

Dyrektor dotychczas Placówka posiadała swoje normy, natomiast obecnie rozporządzenie 
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ustala wzór na podstawie, którego można obliczyć minimalną normę zatrudnienia 

pielęgniarek. Dyrektor Rudnik wyjaśnił, że obecny stan zatrudnienia pielęgniarek w Szpitalu 

spełnia wymagania ww. wzoru.   

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres                             

od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., bilansem na dzień 31.03.2014 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2014 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją na dzień 

31.03.2014 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 2 

Protokół Nr 163/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja 

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

 

Ad. 3 

Nawiązując do informacji przekazanej na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu 

omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  informując o wprowadzeniu                   

n/w zmian: 

1) w załączniku nr 1 w Rozdziale 75802 zwiększa się o kwotę 95.400 zł plan dochodów                  

ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 

drogowej pn. "Przebudowa mostu n/r melior B-8 w ciągu dr. pow. Nr 3529S                           

w m. Borucin”, 

2) w załączniku nr 2: 

 a) w Rozdziale 60014 o kwotę 131.400 zł zwiększa się plan wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na: 

 - zakup samochodu dostawczego o d.m.c. nie przekraczającej 3,5 tony (30.000 zł), 

 - zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu pojazdów (6.000 zł), 

 - inwestycję drogową pn. "Przebudowa mostu n/r melior B-8 w ciągu dr.pow. nr 3529S                

w m. Borucin" (95.400 zł), 
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b) w Rozdziale 75411 o kwotę 15.000 zł zwiększa się plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadanie                   

pn. "Koncepcja rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków istniejącej KPPSP  

w Raciborzu ul. Reymonta 8", 

 c) w Rozdziale 85149 o kwotę 4.000 zł zmniejsza się plan wydatków będących                            

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację zadania 

publicznego "Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzicom zastępczym", 

 d) w Rozdziale 85395 o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków będących                            

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację zadania 

publicznego "Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzicom zastępczym". 

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

161366. 

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 przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024, 

przekazując, że zmiany są pochodnymi tych, które wprowadzone zostały w nowej wersji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

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

161368. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 20 maja  2014 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 20 maja 2014 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 
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2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024 

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

nr OR.II.0022.3.5.2014 z dnia 7 maja 2014 r. 

 

Ad. 4 

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 

163221. 

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 zmianę polegającą na przeniesieniu środków będących w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami w ramach jednego Rozdziału 70005  z § 4390 do § 3030                 

w wysokości 1 zł, z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych. 

Po zmianie, 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. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

163225. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze zmianę w projekcie uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r., dokonał analogicznej zmiany 

w projekcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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 2014.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących                            

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

163284. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących - podjął uchwałę w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu                

przy ul. Kasprowicza 11. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora                  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3 informując, że zaistniała potrzeba wskazania osoby na trzeciego 

przedstawiciela organu prowadzącego.  

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

163289. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej                   

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego                   

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, po wskazaniu 

na trzeciego przedstawiciela organu prowadzącego p. Władysława Gumieniaka (§ 1 pkt 1                    

lit. b ww. uchwały otrzymał brzmienie: „b) Władysław Gumieniak”). 

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

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                   

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

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

163294. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków –  5 głosami za, 0 głosów przeciw,                

0 głosów wstrzymujących - podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej                   

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych                          

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, po wskazaniu na trzeciego przedstawiciela organu 

prowadzącego p. Władysława Gumieniaka (§ 1 pkt 1 lit. b ww. uchwały otrzymał brzmienie: 

„b) Władysław Gumieniak”). 

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

 

Ad. 5 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                     

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

163116. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Prezes Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej zwrócił                    

się z prośbą o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1.000 zł, pierwotnie 

zarezerwowanych na pomoc w organizacji XIV edycji Koncertu Charytatywnego „Gwiazdka 

Serc” na organizację II Mi ędzynarodowej Gali „Filar Ziemi Raciborskiej”. Organizatorem 

obu przedsięwzięć kulturalnych jest Raciborska Izba Gospodarcza. Przedmiotowe 

przedsięwzięcia zostały wpisane do kalendarza imprez kulturalnych na 2014 r.                            

pod poz. nr 24 i 40. 

Następnie Wicestarosta przekazał, że Zastępca Dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury                      

zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego o wpisanie do kalendarza imprez kulturalnych 

na 2014 r. koncertu jubileuszowego z okazji 10-lecia istnienia Kwartetu Bramy Morawskiej              

i zabezpieczenie środków finansowych na pomoc w jego organizacji. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcie zostało ujęte w kalendarzu imprez kulturalnych do realizacji w 2014 r.               

pod poz. nr 12. Jednakże na skutek braku pisemnej prośby organizatora nie zaplanowano 

kwoty do jego organizacji w 2014 r. 

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

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych  

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury 

zaakceptował propozycje zmian w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych w 2014 r. 
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jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury, 

polegające na: 

a) przeniesieniu środków finansowych w wysokości 1.000 zł pierwotnie zarezerwowanych   

na pomoc w organizacji XIV edycji Koncertu Charytatywnego „Gwiazdka Serc”                          

na organizację II Mi ędzynarodowej Gali „Filar Ziemi Raciborskiej”, 

b) zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 2.000 zł (brutto) na pokrycie części 

kosztów związanych z wydaniem płyty z największymi przebojami muzycznymi                        

z repertuaru Kwartetu Bramy Morawskiej. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu dot. propozycji zmiany - uzupełnienia w planie imprez sportowych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury sportu.    

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

163004. 

Wicestarosta przekazał, że Zarząd Podokręgu Racibórz PN wystąpił do tut. Starostwa                       

z prośbą o objęcie Patronatem Starosty Raciborskiego I Międzynarodowego Turnieju 

Juniorów w Piłce Nożnej im. Zbigniewa Oszka. W ramach patronatu pomoc ze strony 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu polegać będzie na zabezpieczeniu trofeów sportowych  

i upominków dla najlepszych drużyn i zawodników turnieju o wartości ok. 500 zł  (brutto). 

Następnie Wicestarosta poinformował, że Zarząd Szkolnego Klubu Sportowego Głuchych 

„Odra” w Raciborzu wystąpił do tut. Starostwa z prośbą o objęcie Patronatem Starosty 

Raciborskiego obchodów 20-lecia istnienia klubu w ramach, których odbędzie się Towarzyski 

Turniej Piłki Siatkowej Seniorów a także Turniej Gier i Zabaw dla Dzieci. W ramach 

patronatu pomoc ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu polegać będzie                               

na zabezpieczeniu dwóch pucharów, statuetki sportowej i dwóch meczowych piłek 

siatkarskich o wartości do 700 zł (brutto).  

 

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

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany - uzupełnienia w planie imprez sportowych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury sportu zaakceptował propozycje Zarządu Podokręgu Racibórz PN i Zarządu 

Szkolnego Klubu Sportowego Głuchych „Odra” w Raciborzu i przyjął do realizacji zmiany     

w planie imprez sportowych na 2014 r., polegające na dopisaniu do planu: 
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a) pod poz. nr 58 I Międzynarodowego Turnieju Juniorów w Piłce Nożnej im. Zbigniewa 

Oszka, 

b) pod poz. nr 59 sportowych obchodów 20 – lecia istnienia Szkolnego Klubu Sportowego 

Głuchych „Odra” w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego                  

i Spraw Obywatelskich dot. podjęcia inicjatywy w zakresie uczczenia postaci księcia Mieszka 

Laskonogiego.  

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

163119. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 

2014 r. radny Norbert Mika zainicjował temat związany z uczczeniem na terenie powiatu 

raciborskiego postaci księcia Mieszka Laskonogiego, syna Władysława II Wygnańca                   

oraz dalszej promocji tej ważnej dla regionu postaci. Na terenie powiatu, a w szczególności                

w pobliżu dawnej siedziby księcia – Zamku Piastowskiego w Raciborzu – brak jest miejsc 

pamięci związanych z postacią władcy Polski, poza samym obiektem, w którym znajdują              

się przedmioty, wizerunki, obrazy itp. promujące ww. postać.  Jednym z najwłaściwszych 

miejsc, bezpośrednio związanych z księciem, które mogłyby go upamiętniać jest park                  

tzw. zamkowy otaczający częściowo Zamek Piastowski. Park, będący własnością Gminy 

Racibórz, jest obiektem prawnie chronionym. Z informacji uzyskanych w Wydziale Dróg 

Miejskich Urzędu Miasta Raciborza park nie ma nadanej nazwy.  Nazwanie parku im. księcia 

Mieszka Laskonogiego, a w przyszłości wzniesienie pomnika władcy na terenie 

nieruchomości byłoby spójną, przystępną i atrakcyjną dla mieszkańców i turystów formą 

promocji postaci. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. podjęcia inicjatywy w zakresie uczczenia 

postaci księcia Mieszka Laskonogiego: 

1) zaakceptował propozycję nazwania parku tzw. zamkowego im. księcia Mieszka 

Laskonogiego, a w przyszłości wniesienia pomnika władcy, 

2) postanowił skierować ww. propozycję do zaopiniowania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

    i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w czerwcu 2014 r., 

3) zadecydował, po pozytywnym zaopiniowaniu ww. propozycji przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego, wystąpić w miesiącu lipcu br.  

do Rady Miasta Raciborza w kwestii nazwania parku im. księcia Mieszka Laskonogiego.   



 10 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20 maja 2014 r. polecił  

Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR wystąpić do Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu o zainicjowanie wśród uczniów Liceum Plastycznego 

warsztatów mających na celu promocję powiatu raciborskiego poprzez przygotowanie prac 

artystycznych upamiętniających księcia Mieszka Laskonogiego. Dla autorów najlepszych 

prac przewidziane zostaną nagrody. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

163092. 

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 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych                              

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

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury                      

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. kontroli 

projektu „Osiągnąć standard IV” – Poddziałanie 6.1.2 POKL realizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu. Skarbnik Powiatu poinformowała, że  w dniach od 03 do 04 marca 

br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowej 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                        

pn. „Osiągnąć standard IV” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL                          

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. Zakres kontroli obejmował: 

1) prawidłową i efektywną realizację projektu zgodnie z założeniami określonymi w umowie 

o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, 

2) kontrolę dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in.: dokumentacji 

dotyczącej ścieżki audytu, osób odpowiedzialnych za realizację projektu itp. 
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Po przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że projekt jest realizowany 

prawidłowo, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz uchybień, ewentualnie 

potrzebne są niewielkie usprawnienia. 

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

162813. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o przeprowadzonej kontroli projektu 

„Osiągnąć standard IV” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego                                

dot. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego                    

w Raciborzu. 

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

162811. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił umieścić w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie do dnia 31 maja 2014 r. 

informacje nt.: 

a) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                   

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie   

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, 

b) kwoty wymagalnych zobowiązań, 

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

d) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,                                    

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

e) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Ad. 6 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem - Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności                  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały                

Nr XLI/397/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego 

zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

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

163076. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wnioski i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 12 maja 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID  163433. 

 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi                           

na wniosek nr 1 i nr 2, 

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia 

w dniu 13 maja 2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok                          

pod numerem UID 163435. 

 

Starosta dodatkowo zaprezentował: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 14 maja 2014 r. 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 163628, 

2) wnioski i opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 15 maja 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 163630. 

 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu: 

a) po zapoznaniu się z wnioskami nr 1 i nr 2 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu                         

i Rekreacji z posiedzenia w dniu 15 maja 2014 r. przygotować na najbliższe posiedzenie 

Zarządu kartę informacyjną dot. kwestii poruszanych we wnioskach wraz z propozycją 

odpowiedzi na ww. wnioski, 

b) udzielić odpowiedzi na prośbę członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu                            

i Rekreacji z posiedzenia w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Kuratorium 

Oświaty w Katowicach z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii dotyczących punktowania                

w procesie rekrutacji za inne szczególne osiągnięcia - punkt II, podpunkt 4 - Załącznika                

do Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych                       
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i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim                  

na rok szkolny 2014 / 2015. 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20 maja 2014 r. 

postanowił, że projekty materiałów oświatowych o charakterze przekrojowym, analitycznym, 

wprowadzające lub zmieniające jakieś zasady, a mogące – zgodnie z posiadanym                          

już doświadczeniem – wzbudzić wątpliwości, rozbieżności interpretacyjne czy wielowątkowe 

dyskusje radnych, po wstępnym zaakceptowaniu przez Zarząd będą przekazywane do Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego celem zaopiniowania,                

aby proces ostatecznego uchwalania czy przyjmowania konkretnych uchwał                              

oraz dokumentów przebiegał sprawnie, 

 

3) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 19 maja 2014 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 163626. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika. 

 

Starosta dodatkowo przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 19 maja 

2014 r.  

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 163782          

i UID 163785. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 19 maja 2014 r. 

dotyczące: 

1) udzielenia informacji o ul. Wiejskiej w Raciborzu w kontekście wniosku Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 kwietnia 2014 r., 

2) bezkolizyjnej organizacji ruchu na rondzie przy stacji paliw Statoil w Raciborzu                          

z zastosowaniem znaku poziomego P-20 lub innego.  

 

Następnie Starosta dodatkowo zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego 

podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów                
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oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku 

Województwa Śląskiego.  

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

163783. 

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

0 głosów wstrzymujących - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                     

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku 

Województwa Śląskiego oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

 

Starosta przedstawił dodatkowo projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów                  

do rady powiatu.  

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

163933. 

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

0 głosów wstrzymujących - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu 

przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Rady skierować                

do gmin powiatu raciborskiego ww. projekt uchwały w sprawie podziału powiatu 

raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu w celu 

zaopiniowania.   

 

 

 

 

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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 maja 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej                 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej              

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych                  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 


