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OR.II.0022.1.46.2014 

PROTOKÓŁ  NR 191/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 grudnia 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 190/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 listopada 2014 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 190/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

191968. 

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) zmienił treść ust. 3 w § 1, który otrzymał brzmienie: „3. Zmienia się Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

2) dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ust. 4, 

3) w Rozdziale 60014 dokonał przesunięcia planu wydatków w wysokości 31 000,00 zł  

z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów do budżetu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na odtworzenie rowów  

przy drodze powiatowej nr 3500S na odcinku od dzielnicy Miedonia w Raciborzu  

do miejscowości Brzeźnica,  

4) w Rozdziale 90001 zwiększył o kwotę 49 600,00 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych 

z wykonaniem rowów przy drodze powiatowej nr 3500S na odcinku od dzielnicy Miedonia 

w Raciborzu do miejscowości Brzeźnica,  

5) w Rozdziale 90002 zmniejszył o kwotę 49 600,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,  

z przeznaczeniem na zadania związane z odtworzeniem rowów.  

 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przestawiła 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 

191970.  

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
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zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu dokonał w Rozdziale 

75411 drobnych poprawek kwotowych.  

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. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

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

191950. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego, po wprowadzeniu drobnych 

poprawek w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu.  

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

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

191541. 

Wicestarosta przypomniał, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniach 

12 – 13 listopada 2014 r. kandydatem na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu został Pan Łukasz Kandziora. W związku z powyższym 

zaproponował, aby powierzyć Panu Łukaszowi Kandziorze stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14 od dnia 22 grudnia 2014 r.  

do dnia 31 sierpnia 2019 r. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania / nie przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Dyrektorowi Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

175731. 

Starosta przypomniał, że na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi dyrektorom 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zależności od osiągniętych 

wyników finansowych lub stopnia realizacji zadań może być przyznana nagroda roczna. 

Nagrodę roczną dla dyrektora przyznaje na wniosek rady społecznej organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła, a wysokość nagrody  

nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego nagradzanego  

w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.  

Starosta poinformował, że w związku z tym, że na koniec 2014 r. różnica pomiędzy 

przychodami a kosztami Szpitala Rejonowego w Raciborzu nie powinna przekroczyć 

wartości amortyzacji, czyli działalność jednostki powinna się zbilansować, istnieją podstawy  

do tego, aby przyznać nagrodę roczną za 2013 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

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

Ponadto dodał, że w dniu 30 lipca 2014 r. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu złożyła 

wniosek o przyznanie nagrody w wysokości trzykrotności pensji.  

Po dyskusji, Starosta zaproponował, aby Zarząd przyznał nagrodę Dyrektorowi Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na poziomie lat ubiegłych, tj. w wysokości 38 850,00 zł brutto.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w wysokości 38 850,00 zł brutto, po wprowadzeniu 

drobnych poprawek w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

191953. 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (część 1 i 2), Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił 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 

192057. 

Wicestarosta poinformował, że Prezes Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku 

Chórów i Orkiestr Pan Piotr Libera zwrócił się z prośbą o przeniesienie zaplanowanego 

dofinansowania do imprez kulturalnych organizowanych przez Związek na organizację XXIX 

edycji WIECZORU KOLĘD. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na dzień 28 grudnia br.  

w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu. W tym roku Związek  

nie wykorzystał w całości środków udzielonego dofinansowania do organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych. Nie odbyła się XII edycja Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki  

oraz XXII edycja spotkań chórów ziemi raciborskiej tzw. TROJOK ŚLĄSKI. Łączna kwota 

udzielonego przez Powiat dofinansowania do tych przedsięwzięć kulturalnych wynosi 

3 400,00 zł (brutto). 

W związku z powyższym organizator zwrócił się z prośbą o przeniesienie niewykorzystanej 

kwoty udzielonej przez Powiat pomocy finansowej na organizację XXIX edycji WIECZORU 

KOLĘD. Jednocześnie ustalono, że wydarzenie kulturalne pn. WIECZÓR KOLĘD  

nie odbędzie się już w styczniu 2015 r. jak było to do tej pory w zwyczaju. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 
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Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął  

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2014 r. i wyraził zgodę,  

aby dofinansować organizację XXIX edycji WIECZORU KOLĘD w kwocie 2 000,00 zł. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

przygotowania, wspólnie z Audytorem Wewnętrznym, informacji nt. zakresu zadań Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. 

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

191254. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji oraz zapoznaniu się z informacją nt. zakresu zadań 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu o charakterze obligatoryjnym  

i fakultatywnym polecił Dyrektorowi jednostki określić czy Poradnia wykonuje zadania 

związane z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania przedszkoli, szkół i placówek  

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i w jakim 

zakresie. Termin – styczeń 2015 r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 

2014 r. w sprawie określenia terminów wykonania decyzji z lat 2013 – 2014. 

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

191806. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował terminy realizacji n/w decyzji dotyczących: 

1) przygotowania propozycji zmiany zapisów Uchwały Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania w części 

dotyczącej terminów składania wniosków o udzielenie dotacji i weryfikacji ich przez 

Zarząd (§ 7 ust. 1 i ust. 4 Uchwały) – do 31 grudnia 2014 r.,  

2) przygotowania wstępnych założeń do polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego  

– do 31 stycznia 2015 r.,  

3) dokonania analizy zapisów Uchwały Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty 



 7 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego  

– do 31 grudnia 2014 r. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u w Rudach”. 

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

192260. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u  

w Rudach”, jednocześnie:  

1) akceptując Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany na ww. zadaniu,  

2) zatwierdzając Protokół konieczności dokonania zmiany umowy.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.41.2014 z dnia 20 października 2014 r. w zakresie wynikającym z ww. protokołów, 

tj. wykonania robót zamiennych z terminem obowiązywania od dnia 28 listopada 2014 r. 

 

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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 grudnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 grudnia 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 przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej  

za 2013 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


