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OR.II.0022.1.34.2014 

PROTOKÓŁ  NR 179/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 września 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 178/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 09 września 2014 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Przedstawienie ustaleń, które zostały stwierdzone podczas kontroli oraz audytu 

przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 23 września 2014 r. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji Adriana Plurę informując, iż w końcowej części obrad zostaną przedstawione  

przez Audytora Wewnętrznego ustalenia, które zostały stwierdzone podczas kontroli  

oraz audytu przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 178/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09 września   

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

180717. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zwiększył w Rozdziale 75075 o kwotę 8 000,00 zł plan dochodów Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z tytułu 

wpływów ze sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych,  

2) zmniejszył w Rozdziale 85295 o kwotę 6 205,00 zł plan dotacji celowej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego dot. realizacji projektu pn. „Inkubator Ekonomii 

Społecznej Subregionu Zachodniego”,  

3) zwiększył w Rozdziale 75075 o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i publikacji książkowych 

do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku,  

4) zwiększył w Rozdziale 85111 o kwotę 7 380,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu”,  

5) zmniejszył w Rozdziale 85295 o kwotę 6 205,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych w związku z realizacją projektu pn. „Inkubator Ekonomii 

Społecznej Subregionu Zachodniego”,  

6) zmniejszył w Rozdziale 92120 o kwotę 7 380,00 zł plan wydatków będących  
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w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu”, 

7) analizował pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu  

nr PPP 311/8/2014 z dnia 02 września 2014 r. w sprawie dokonania przesunięcia kwoty 

5 500,00 zł z rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne do rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.  

Po wnikliwej analizie budżetu jednostki oraz dodatkowych wyjaśnieniach przedstawionych 

pismem nr PPP 311/13/2014 z dnia 16 września 2014 r., nie wyraził zgody  

na ww. przesunięcie.  

 

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 września 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

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

180720. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 30 września 2014 r. (po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r.). 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Przypomniała, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr X/116/2011 z dnia 30 sierpnia 

2011 r. uchwaliła Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu,  

a następnie dokonała zmiany jego zapisów. Aktualnie opracowano nowy tekst Regulaminu 

uwzględniający zmiany prawne oraz porządkujący i aktualizujący część zapisów  

o charakterze ogólnym. 



 4 

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności: 

1) wprowadzenia zapisu, że w imieniu Zarządu Biuro Obsługi Prawnej pełni nadzór 

właścicielski nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu; 

2) uaktualnienia zapisów dotyczących zadań realizowanych m.in. przez Wydział 

Komunikacji i Transportu, Referat Inwestycji i Remontów, Referat Spraw Społecznych 

oraz Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej; 

3) zmiany nazwy komórki organizacyjnej, tj. Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich na Wydział Organizacyjny oraz Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego na Referat Administracyjny. 

 

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

180858. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, na wniosek Sekretarza Powiatu, dokonał zmian brzmienia § 15 ust. 2, § 24  

pkt 7, § 31 ust. 1 pkt 8, § 55.   

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 2 głosami za,  

0 głosów przeciw, 2 głosami wstrzymującymi – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 września 

2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 czerwca 2014 r. 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 

180744. 

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 stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale  

nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
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podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów  

do rady powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 września 2014 r. 

 

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 

180694. 

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

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

1) dokonał przesunięcia w Rozdziale 85333 kwoty 410,00 zł w planie wydatków 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) dokonał zmian w Rozdziale 92695 o kwotę 8 200,00 zł w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w celu zapewnienia ciągłości realizacji 

imprez sportowych wg kalendarza imprez sportowych na 2014 r.  

 

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. 

 

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 

180692. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł dodatkowe zmiany 

polegające na przesunięciu w Rozdziale 75411 w planie wydatków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

odzieży ochronnej oraz materiałów przeciwpożarowych.  
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Po zmianie, 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. 

 

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 

180688. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

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

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.24.2014 pn. „Organizacja 

i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, z Zespołu Szkół 

Zawodowych, z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

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

180861. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr SZ.272.24.2014 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów  

dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, z Zespołu Szkół Zawodowych, z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowanego  
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” w zakresie części nr 10  

pn. „Kurs carvingu” do kwoty 550,00 zł, czyli o 55,00 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. objęcia Patronatem Starosty Raciborskiego uroczystości zakończenia współzawodnictwa 

sportowego o Mistrzostwo Rejonu Ziemi Raciborsko – Głubczyckiej w lotach gołębi 

dorosłych w 2014 r. organizowanego przez Rejon Ziemi Raciborsko – Głubczyckiej 

Polskiego Związku Gołębi Pocztowych na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz wpisania 

ww. uroczystości do kalendarza imprez sportowych na 2014 r. 

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

180830. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Prezesa Oddziału P.Z.H.G.S. 

Racibórz i objął patronatem Starosty Raciborskiego uroczystości zakończenia 

współzawodnictwa sportowego o Mistrzostwo Rejonu Ziemi Raciborsko – Głubczyckiej  

w lotach gołębi dorosłych w 2014 r. organizowanego przez Rejon Ziemi Raciborsko  

– Głubczyckiej Polskiego Związku Gołębi Pocztowych na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

oraz dopisał do kalendarza imprez sportowych na 2014 r. pod poz. nr 61 ww. uroczystość,  

a także wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów zakupu trofeów sportowych wręczonych  

na uroczystości o wartości nieprzekraczającej 1 000,00 zł brutto.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. podsumowania naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015. 

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

180763. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą podsumowania naboru  

do klas I szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 

2014/2015. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych  

na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku. 

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

180424. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia sprawozdania z regulacji stanów 

prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2014 roku powróci na kolejnym posiedzeniu po jego uzupełnieniu o informacje 

nt. dróg powiatowych, których stan prawny został uregulowany oraz podsumowaniu 

aktualnego stanu prac. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zatwierdzenia zasad odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi na drogach powiatowych 

powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2014/2015. 

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

180444. 

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

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził zasady odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi  

na drogach powiatowych powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2014/2015.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr SZ. 273.20.2014 z dnia 11.06.2014 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach”. 

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

180911. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy  

nr SZ. 273.20.2014 z dnia 11.06.2014 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej  

w Bieńkowicach” oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe  

do kwoty 30 200,00 zł (brutto), 

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany na zadaniu                  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach”                

i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.20.2014 z dnia 11.06.2014 r.  

w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik  

do umowy.  
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Starosta poinformował, że w dniu 25 września 2014 r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2014r.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 180878. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przywitał obecnych w tej części posiedzenia: Przewodniczącego Rady Powiatu  

Raciborskiego Adama Wajdę oraz Audytora Wewnętrznego Beatę Stuchly.  

W pierwszej kolejności Audytor Wewnętrzny Beata Stuchly zapoznała zebranych z wynikami 

kontroli przeprowadzonej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu obejmującej 

wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej za lata 2012 – 2014.  

Następnie Audytor Wewnętrzny przekazała ustalenia stanu faktycznego do zadania 

audytowego – System zarządzania jednostką oświatową – sprawy finansowe  

i administracyjne.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ustaleniami, które zostały stwierdzone 

podczas kontroli obejmującej wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej  

za lata 2012 – 2014 oraz podczas zadania audytowego System zarządzania jednostką 

oświatową – sprawy finansowe i administracyjne przeprowadzonych w Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przeprowadzić kontrolę tygodniowego planu zajęć w jednostce. 

 

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  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 września 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 września 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. 


