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OR.II.0022.1.41.2014 

PROTOKÓŁ  NR 186/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 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 185/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 października 2014 r.   

2. Omówienie pism Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

z dnia 14 października 2014 r. 

3. Omówienie pism Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

z dnia 10 i 13 października 2014 r. 

4. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 

5. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika zgłaszał swoją 

nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu, ze względu na udział w delegacji zagranicznej.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 4 listopada br. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 185/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 października 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią,  

po uzupełnieniu jego zapisów na str. 8.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Rafała Lazara i poprosił o bliższe omówienie pism kierowanych do Zarządu,  

a dotyczących dokonania zmian w budżecie jednostki.  

Na wstępie Dyrektor Lazar nawiązał do pisma, którego było omawiane na posiedzeniu  

w dniu 14 października br. a dotyczyło zwiększenia w Rozdziale 85420 o kwotę 28 000,00 zł 

planu dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach i jednocześnie planu 

wydatków z przeznaczeniem na płace nauczycieli oraz na zakup 72 kompletów pościeli, 

poszewek i prześcieradeł do pokoi wychowanków. Dodał, że częściowo za środki te zostaną 

zakupione materiały na wykonanie tapczaników i komód dla podopiecznych.  

Starosta przekazał, że ww. zmiany zostały ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

który został skierowany na sesję w dniu 28 października 2014 r.  

W dalszej kolejności Dyrektor Lazar omówił pismo z dnia 14 października br. dotyczące 

przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane  

do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł na:  

1) kurs kwalifikacyjny dla uczniów – obsługa wózków widłowych dla 4 wychowanków  

– 1 000,00 zł,  

2) doposażenie warsztatów szkolnych – 2 000,00 zł,  

3) zakup obuwia i sprzętu sportowego – 2 500,00 zł.  

 

Kolejne pismo Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

z dnia 14 października 2014 r. dotyczyło przesunięcia niewykorzystanych środków 

finansowych przeznaczonych na zakup energii i wody w kwocie 29 000,00 zł  

na zakup 4 zestawów komputerowych, zakup notebooka, generalną naprawę samochodu. 

Dyrektor przekazał, że wstępnie generalna naprawa samochodu służbowego marki OPEL 

Vivara obejmująca: wymianę pasów bezpieczeństwa, wymianę – regenerację turbosprężarki, 
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wymianę – naprawę foteli pasażerów, wymianę lampy tylnej lewej, poprawki blacharsko – 

lakiernicze, czyszczenie tapicerki, wymianę nagrzewnicy ogrzewania wewnętrznego 

kosztować miała ok. 15 000,00 zł. Po sprawdzeniu kosztów naprawy w kilku zakładach 

znaleziono tańszą ofertę za kwotę 8 000,00 zł jednak nie zawiera całości niezbędnych prac  

do wykonania.  

Zdaniem Starosty niezbędne jest, aby remont auta służbowego zapewniał bezpieczeństwo 

osobom z niego korzystającym i pozwolił na dalszą jego eksploatację. 

Dyrektor Lazar przekazał, że remont auta służbowego pozwoli na dalszą jego eksploatację, 

podkreślił jednocześnie że ze względów bezpieczeństwa naprawa jest konieczna.  

Z kolei zakup 4 zestawów komputerowych na potrzeby księgowości i administracji jest 

niezbędny, gdyż aktualnie używany sprzęt został zakupiony w 2006 oraz 2007 roku i koszty 

poprawienia jego wydajności oraz dostosowania do nowych oprogramowań zbliżone są  

do zakupu nowego. Z kolei notebook przeznaczony ma zostać na potrzeby dyrekcji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 22 300,00 zł w Rozdziale 

85420 z § 4260 na: 

1) zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji 

– 10 300,00 zł, 

2) zakup notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby dyrekcji – 2 000,00 zł, 

3) generalną naprawę samochodu służbowego marki OPEL Vivaro – 10 000,00 zł.  

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego, który będzie przedmiotem obrad na dzisiejszym 

posiedzeniu, zostaną ujęte dodatkowe zmiany w Rozdziale 80111 polegające na przesunięciu 

w kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach z przeznaczeniem na kurs kwalifikacyjny dla uczniów oraz na doposażenie 

warsztatów szkolnych oraz w Rozdziale 80134 dotyczące przesunięcia kwoty 2 500,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup obuwia i sprzętu sportowego. 

Korzystając z obecności Dyrektora MOW w Rudach zebrani dyskutowali o potrzebie 

zapewnienia wychowankom możliwości kształcenia w innym zawodzie niż stolarz. W tym 

celu młodzież mogłaby korzystać z pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu bądź z nowo wybudowanych warsztatów szkolnych przy Ośrodku w Rudach.  

Na tym spotkanie zakończono.  
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Ad. 3 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

Andrzeja Brzenczkę i poprosił o przedstawienie pism kierowanych do Zarządu, w których 

poinformowano o tym, że do końca 2014 r. nie zostaną wykonane dochody  

w kwocie 155 760,00 zł i że nie ma możliwości zmniejszenia wydatków rzeczowych  

o ww. kwotę. 

Dyrektor Brzenczka przypomniał, że w trakcie planowania budżetu na 2014 r. sygnalizował 

powyższy problem. Przekazał, że w pismach z dnia 10 i 13 października 2014 r. kierowanych 

do Wydziału Finansowego poinformował, że do końca 2014 r. zostaną wykonane dochody  

w kwocie 36 000,00 zł. Nie zostaną wykonane dochody w kwocie 155 760,00 zł. 

Jednocześnie nie ma możliwości ściągnięcia z budżetu CKU wydatków w kwocie  

155 760,00 zł z wydatków rzeczowych ponieważ jest to ponad 50 % zaplanowanych rocznych 

wydatków rzeczowych.  

Dyrektor wyjaśnił, że nie wykonanie dochodów budżetowych spowodowane jest tym,  

że placówka świadczy mniej usług w postaci kursów i szkoleń. CKU w minionych latach było 

realizatorem kursów, szkoleń dla ośrodków pomocy społecznej, które to realizowały projekty 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 r. projekty te nie były realizowane  

co spowodowało znaczne obniżenie dochodów. Jak poinformował Dyrektor niektóre OPS-y  

z nowego rozdania środków EFS będą realizowały dla swoich podopiecznych kursy, 

szkolenia, ale dopiero w latach 2016 – 2020, co być może spowoduje, że dochody CKU znów 

wzrosną. Dyrektor dodał, że spadło zainteresowanie kursami i szkoleniami z wolnego naboru, 

gdyż od 1 września 2012 r. pojawiły się nowe możliwości w formach pozaszkolnych,  

tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są w całości finansowane z subwencji oświatowej  

i tym samym z ich realizacją wiążą się wydatki. Dla słuchaczy są to kursy darmowe.     

Dyrektor podkreślił, że ta forma kształcenia zawodowego cieszy się największym 

zainteresowaniem słuchaczy, bo w krótkim czasie można osiągnąć tytuł technika.  

CKU na chwilę obecną realizuje osiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, gdzie każdy  

z nich trwa 1 rok lub 1,5 toku. Jak poinformował Dyrektor trzy z ww. kursów były 

nieplanowane, stąd łącznie poniesione wydatki na ten cel opiewają na kwotę 119 011,00 zł,  

a subwencja wynosi 266 000,00 zł.  

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust potwierdziła,  

że subwencja oświatowa na rozpoczęte we wrześniu br. kwalifikacyjne kursy zawodowe 

zostanie przekazana do budżetu Powiatu Raciborskiego w styczniu 2015 r. Podkreśliła,  
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że w przeszłości CKU realizowało kursy i szkolenia dla ośrodków pomocy społecznej, stąd 

osiągane dochody były wyższe niż obecnie. Z kolei zwiększenie wydatków jednostki 

podyktowane jest również tym, że aktualnie nauczyciele realizujący szkolenia i kursy 

zatrudniani są na podstawie zapisów ustawy – Karta Nauczyciela, a w przeszłości byli oni 

zatrudniani na umowy zlecenie.  

Dyrektor CKU przekazał, że część słuchaczy chciałaby rozpocząć kursy w styczniu 2015 r., 

aktualnie na listę zapisało się 40 chętnych.  

Zdaniem Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego wskazanym jest uruchomianie kursów 

we wrześniu danego roku, bo wówczas subwencja oświatowa przekazywana jest już  

w styczniu następnego roku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu dotyczącego tego, że do końca 2014 r. nie zostaną wykonane 

dochody w kwocie 155 760,00 zł i że nie ma możliwości zmniejszenia wydatków rzeczowych 

o ww. kwotę.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 4 

 

Starosta poprosił obecną na posiedzeniu Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

Danutę Miensopust o przedstawienie nowej wersji materiału pt. „Analiza funkcjonowania 

oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 185094. 

Kierownik Miensopust przekazała, że w przedmiotowym materiale dokonano drobnych 

uzupełnień, o które wnioskowali członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  

tzn. na str. 8 rozszerzono nazwę tytułu wykresu nr 2, który brzmi: „Średnia liczba uczniów  

w klasach I w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych”, a na str. 9 pod wykresem nr 1 

dopisano źródło na podstawie, którego przygotowano dane, tj. 

www.prognozademograficzna.ore.edu.pl.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję materiału pt. „Analiza 

funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego  

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”  

i  postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 października br. 
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie nowej wersji materiału pt. „Analiza funkcjonowania oświaty 

ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”, która uwzględnia sugestie zgłoszone  

przez radnych podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 23 października br. i wycofanie materiału przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.10.2014 z dnia 15 października 2014 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

na posiedzeniu w dniu 27 października 2014 r. zostali zapoznani członkowie Komisji Budżetu 

i Finansów.  

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

185037. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Skarbnika Powiatu, zwiększył w Rozdziale 85415 o kwotę 2 064,00 zł plan dochodów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady 

Ministrów z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów oraz zwiększył w Rozdziale 

85415 o kwotę 2 064,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Powyższa zmiana 

powoduje konieczność uaktualnienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 28 października br. 

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

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.10.2014 z dnia 15 października 2014 r. oraz na posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 27 października br.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024, z którą zapoznali się członkowie Komisji Budżetu i Finansów  

na posiedzeniu w dniu 27 października 2014 r.  

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

185109. 

Jak przekazała Skarbnik Powiatu zachodzi konieczność przygotowania nowej wersji 

przedmiotowego projektu uchwały w związku z wprowadzeniem zmian w projekcie uchwały 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 października br. 

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

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.10.2014 z dnia 15 października 2014 r. oraz na posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 27 października br.  

 

Realizując wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczący sprawdzenia 

pisowni nazwy: „Rok Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego” Starosta przekazał, 

że prawidłowa nazwa to: „Rok Mieszka IV Laskonogiego – Księcia Raciborskiego  

i Władcy Polski”. 

Sekretarz Powiatu dodała, że radcy prawni tut. Starostwa zwrócili uwagę, że w projekcie 

uchwały powinien się znaleźć zapis, że ogłoszenie „Roku Mieszka IV Laskonogiego  

– Księcia Raciborskiego i Władcy Polski” ma miejsce w Powiecie Raciborskim.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o wniesieniu autopoprawek do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2015 „Rokiem Księcia raciborskiego 

Mieszka IV Laskonogiego" polegających na tym, że użyte w różnej liczbie i przypadku 

wyrazy „Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego” zastępuje się użytymi  

w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego  

– Księcia Raciborskiego i Władcy Polski” oraz na dopisaniu w tytule, § 1 i akapicie nr 3 

uzasadnienia słów o ogłoszeniu „w Powiecie Raciborskim roku 2015” rokiem  
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ww. Księcia. Ustalono, że Starosta zgłosi ww. autopoprawki na sesji w dniu 28 października 

2014 r.  

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 10/X/2014 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w 2014 r. Rada wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON 

przedstawionym w ww. projekcie uchwały.   

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 186976. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 28 października br. Uchwałę nr 10/X/2014 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w 2014 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania 

opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

185587. 

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 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 
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określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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

185592. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2014 r. Przekazał, że razem z kartą informacyjną przygotowano projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. 

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

186279, a projekt uchwały pod numerem UID 186273. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył oferty firm  

na badanie sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2014, które do dnia 10 października br. 

wpłynęły do jednostki. Oferty złożyły następujące firmy: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT; 

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 8 000,00 zł 

+ VAT; 

3) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT; 

4) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., Poznań ul.Wspólna 40 – 25 000,00 zł  

+ VAT. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania 
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finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2014 wykonała firma ZBR FABER Spółka z o.o., 

Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT. 

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 wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na jedną z kolejnych sesji. 

 

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 

186967. 

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

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

oraz mając na względzie ustalenia, o których mowa w pkt 2 protokołu: 

1) zwiększył w Rozdziale 85334 o kwotę 24 255,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.20.29.2014 z dnia 20 października 2014 r.  

z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów,  

2) dokonał w Rozdziale 80111 przesunięcia w kwocie 3 000,00 zł w planie wydatków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na kurs 

kwalifikacyjny dla uczniów oraz na doposażenie warsztatów szkolnych,  

3) dokonał w Rozdziale 80134 przesunięcia w kwocie 2 500,00 zł w planie wydatków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na zakup obuwia 

i sprzętu sportowego,  

4) zwiększył w Rozdziale 85334 o kwotę 24 255,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania 

dotyczącego aktywizacji zawodowej repatriantki. 

 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Skarbnik Powiatu omówiła 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 

186972. 

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:  

1) zwiększył w Rozdziale 85334 o kwotę 24 255,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.20.29.2014 z dnia 20 października 2014 r.  

z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów,  

2) zwiększył w Rozdziale 85334 o kwotę 24 255,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania 

dotyczącego aktywizacji zawodowej repatriantki.  

 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Józefa Stukatora do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 października 2014 r. 

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

187022. 

Jednocześnie Starosta zapoznał zebranych z zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 października  

2014 r. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników obejmuje podjęcie tylko jednej uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pięciu autobusów zgodnie z umowami leasingu  

nr 26801, nr 26802, nr 26803, nr 26804, nr 26805 do kwoty maksymalnej 320.000,00 zł netto. 
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Ponadto do materiałów dołączono Uchwałę Nr 7/2014 Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o. o., 

w której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego                

przedmiotowego zakupu. Starosta dodał, że do tut. Starostwa dostarczono wyciąg Protokołu  

z przebiegu głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu  

nr 17/2014 w sprawie wyrażenia opinii o nabyciu przez Spółkę pięciu autobusów po upływie 

czasu trwania leasingu za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W związku z powyższym Starosta zapytał kto z Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego 

opowiada się za tym, aby Członek Zarządu Józef Stukator reprezentował Powiat Raciborski 

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 października 2014 r.? 

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

1 głosem wstrzymującym – upoważnił Członka Zarządu Józefa Stukatora do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej 

pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 października 2014 r., podejmując stosowną uchwałę w ww. sprawie.  

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

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator został upoważniony  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 października 2014 r. i zobowiązany  

do wykonywania prawa głosu oddając głos „za” przyjęciem uchwały dotyczącej wyrażenia 

zgody na nabycie pięciu autobusów zgodnie z umowami leasingu nr 26801, nr 26802,  

nr 26803, nr 26804, nr 26805 do kwoty maksymalnej 320.000,00 zł netto. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

186804. 

Wicestarosta poinformował, że konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14 odbędzie się w dniach 12 – 13 listopada 2014 r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14 po wprowadzeniu autopoprawki polegającej  

na powołaniu do składu komisji Pana Marka Kurpisa zamiast Pana Józefa Stukatora (§ 1 pkt 1 

lit. b).  

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

 

Ad. 6 

 

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 

186948. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

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

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu (po przekazaniu przez Skarbnika Powiatu informacji o dokonaniu zmian  

kwot, o których mowa w § 4217 i 4307), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu zgłosiła wątpliwości co do zmiany w planie finansowym 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu polegającej na zmniejszeniu środków 

finansowych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) a przeznaczenia ich na zakupów 

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 9 500,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że Skarbnik Powiatu wspólnie z Wicestarostą wyjaśni 

na posiedzeniu w dniu 4 listopada br. zmiany, o których mowa w planie finansowym Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu dot. zakupów pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu 

nt. przeniesienia kwoty 4 727,00 zł z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu z przeznaczeniem  

na modernizację fragmentu drogi wewnętrznej od placu przed szkołą do bramy  

przy ul. Szczęśliwej w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu zreferowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

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

186784. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za miesiąc wrzesień 

2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmiany w kalendarzu 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki w 2014 roku. 

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

187068. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przyznania 

Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmiany w kalendarzu imprez sportowych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

sportu, rekreacji i turystyki w 2014 roku polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu na kolejne posiedzenie przedstawić bliższe informacje o  Rudzkiej Amatorskiej Lidze 

Piłki Nożnej Pięcioosobowej, w szczególności nt. przedziału wiekowego uczestników 

biorących w niej udział. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.28.2014 pn. „Organizacja 

i przeprowadzenie kursu obsługi koparko – ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam 

pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

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

186906. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr SZ.272.28.2014 pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kursu obsługi koparko – ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 
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Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” do kwoty 34 410,00 zł, czyli o 660,00 zł. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na likwidację solarko-posypywarki SOLKA, będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. 

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

187017. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na likwidację solarko-posypywarki SOLKA,  

typ – A2AU1240/SKS, rok produkcji 2000, będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż, a w przypadku braku 

zainteresowania jej odkupieniem poprzez zezłomowanie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” w ramach Programu Dziedzictwo 

Kulturowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków. 

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

186951. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania  

pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” w ramach Programu 

Dziedzictwo Kulturowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona 

Zabytków, a tym samym na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania z ww. programu  

w kwocie nie przekraczającej 300 000,00 zł.    

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. przekazania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Racibórz za lata 2012-2013. 

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

186377. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął do wiadomości Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz za lata 2012-2013. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia 

nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, zabudowanej ośrodkiem 

zdrowia, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4373/164 (k.m.4), stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum 

Zdrowia” sp. z o.o. 

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

187177. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zbycia 

nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, zabudowanej ośrodkiem 

zdrowia, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4373/164 (k.m.4), stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu zaakceptował propozycję, aby kontynuować negocjacje 

ze Spółką w celu zbycia przedmiotowej nieruchomości, jednakże pod warunkiem, iż cena 

sprzedaży wynosić będzie 1 500 000,00 zł brutto. Jednocześnie Zarząd dopuścił możliwość, 

że cena nieruchomości zostanie rozłożona na raty.  

 

Starosta omówił: 

1) wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 23 października 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 187200.  

Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2,  

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 października 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 187224,  

3) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 października 2014 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 187225,  

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 października 

2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 187226,  
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5) opinię i wnioski Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 października  

2014 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 187227. 

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 2 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

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 28 października 

2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Józefa Stukatora do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 października 

2014 r. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 


