
 1 

OR.II.0022.1.47.2014 

PROTOKÓŁ  NR 192/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 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 191/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 grudnia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. 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 szkoleniu dyrektorów.  

 

Starosta poinformował, że jest to ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w aktualnym składzie. W związku z powyższym poprosił, aby Członkowie Zarządu  

do dnia 15 grudnia 2014 r. zapoznali się z projektem protokołu z dzisiejszego posiedzenia, 

zgłosili ewentualne wnioski do jego treści, a następnie podpisali protokół.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 191/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 grudnia   

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

 

Ad. 2 

 

Starosta poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie przygotowano projekty uchwał,  

które skierowane zostaną na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną w trybie 

nadzwyczajnym w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 17.30. 

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

192661. 

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 Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

Starosty Raciborskiego.  

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

192665. 

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 Starosty Raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

Wicestarosty. 

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

192638. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyboru Wicestarosty oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 15 grudnia 2014 roku.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

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

192643. 

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 członków Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił 

o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

192667. 

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 powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Rewizyjnej. 

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

192822. 

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 powołania członków Komisji Rewizyjnej oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

192824. 
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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 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz postanowił 

o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

192829. 

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 Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej. 

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

192830. 

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 Sekretarza Komisji Rewizyjnej oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

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

192815. 

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 powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

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

192816. 

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 powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 

2014 roku. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

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

192818. 

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 powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

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

192819. 

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 powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Komisji Budżetu i Finansów. 

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

192820. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia 2014 roku. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach tajnych. 

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

192836. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje 

głosowanie tajne w przypadku wyboru członków prezydium rady oraz członków zarządu. 

Sposób głosowania tajnego oraz wzór karty do głosowania, zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu 

Powiatu Raciborskiego, ustala rada. Rada Powiatu Raciborskiego ustaliła takie zasady 

podejmując Uchwałę Nr I/1/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  

w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru kart do głosowania w wyborach tajnych. 

Celem uproszczenia sposobu ustalania wyników głosowania przez członków Komisji 

Skrutacyjnej, przyjęte zasady zostały dopracowane i uproszczone na tyle, by wyniki 

głosowania były ustalane w możliwie najkrótszym terminie i nie wymagały dodatkowych 

wyjaśnień interpretacyjnych ze strony radców prawnych. 

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 ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania  

w wyborach tajnych oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 15 grudnia  

2014 roku. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

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

193048. 

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 ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu (po uprzednim 

uzupełnieniu go o uzasadnienie) oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 15 grudnia 2014 roku.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku  

o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

193057. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym, po wniesieniu autopoprawki do załącznika, 

tj. proponowanego porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym, polegającej na przeniesieniu ust. 15 w miejsce ust. 1. Dotychczasowe ustępy 

zostają oznaczone w kolejności od 2 do 16.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności Powiatu Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  

w Raciborzu. Przekazał, że z uwagi na fakt, iż z dniem 22 grudnia 2014 r. zachodzi zmiana  

na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, koniecznym 

staje się podjęcie niniejszej uchwały. 

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

192466. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Przekazał,  

że w związku z powierzeniem Panu Łukaszowi Kandziorze stanowiska dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu od dnia 22 grudnia 2014 r. do 31 sierpnia  

2019 r., należy ww. dyrektorowi przyznać dodatek funkcyjny. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

193211. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. Przekazał, że z uwagi na fakt, iż z dniem 31 sierpnia 2014 r. został 

rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, a od 1 września 2014 r. 

funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, zachodzi 

konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

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

192460. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

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

 

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 

193412. 

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

193414.  

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Przekazała,  

że w związku ze zmianą personalną na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.  

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

193046. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 

2014. Poinformował, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej 

uchwały.  

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

192991. 



 10 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwał dotyczących wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej  

pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

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

193176. 

Starosta przypomniał, że w dniu 11 czerwca 2013 r. i w dniu 19 czerwca 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu na rzecz 

Gminy Krzyżanowice, Gminy Nędza, Gminy Rudnik, Gminy Lyski, Gminy Pietrowice 

Wielkie i Gminy Kornowac. W aktualnym stanie faktycznym nie wszystkie gminy wyraziły 

zgodę na przejęcie udziałów w spółce i w rezultacie nie doszło do przekazania ww. udziałów. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwał dotyczących 

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

Zarząd polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przesłać ww. uchwałę Gminom: 

Krzyżanowice, Nędza, Rudnik, Lyski, Pietrowice Wielkie i Kornowac oraz Zarządowi 

Spółki. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia cennika za reprodukcję dokumentów  

z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przekazała, że na podstawie aktualnie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
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określone w załączniku do ww. ustawy obejmują koszty sporządzania kopii. Ustalony 

uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego nr 27/20/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. cennik  

za reprodukcję dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie jest aktualną 

podstawą naliczania opłat za prace reprodukcyjne i powinien zostać wycofany z obrotu 

prawnego. 

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

193128. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ustalenia cennika za reprodukcję dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 

193042. 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (część 1 i 2), Zespół Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych 

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: „Modernizacja dróg transportu rolnego 

realizowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice  

w gminie Pietrowice Wielkie, dotycząca przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, 

odbudowy i utwardzenia dróg szerokości 5,0 m – wymiany słupa nn oraz remontu mostków  

- etap II”. 

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

192508. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania: 

„Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana w ramach zagospodarowania 

poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie, dotycząca 

przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, odbudowy i utwardzenia dróg szerokości 

5,0 m – wymiany słupa nn oraz remontu mostków – etap II”. Jednocześnie Zarząd:  

1) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany na ww. zadaniu,  

2) wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.42.2014 z dnia 23 października  

2014 roku w zakresie zmiany terminu realizacji z terminem obowiązywania  

od dnia 28 listopada 2014 roku. 

 

Starosta zaprezentował pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 – 2024, o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, które zostały przedłożone przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego.  

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 192903, 

192909, 192906.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, o projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2024, o możliwości sfinansowania deficytu 

przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i postanowił przedstawić je radnym 

na sesji w trakcie uchwalania budżetu na 2015 rok. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła pismo Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu  

z dnia 28 listopada 2014 r., w którym Rada zaprezentowała stanowisko wobec twierdzeń 

poruszanych w piśmie przez Pana Marka Labusa z dnia 6 sierpnia 2014 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 192318. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu z dnia 28 listopada 2014 roku polecił, aby radcy prawni  

tut. Starostwa wydali opinię prawną dot. stanowiska Rady Nadzorczej mając na uwadze 

twierdzenia zawarte w piśmie Pana Marka Labusa z dnia 6 sierpnia 2014 roku.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu nr II LO-S/21/5/14 z dnia 4 grudnia 2014 roku, 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie w rozdziale 80120 

kwoty 4 300,00 zł z § 4260 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie 

bramy wjazdowej od strony ul. Wyszyńskiego. Ponadto Zarząd nie wyraził zgody  

na przesunięcie kwoty 4 000,00 zł, przeznaczonej na zakup materiałów na dokończenie 

remontu korytarzy (ostatnie piętro), w związku z tym, iż w planach jest wymiana instalacji 

elektrycznej m.in. na ostatniej kondygnacji.  

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego informują,  

że przydzielone plany wydatków na 2015 r. są niewystarczające.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami oraz ustnymi zgłoszeniami 

kierowanymi przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, a także pismem dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w których 

poinformowano, że przydzielone plany wydatków na 2015 r. są niewystarczające postanowił, 

że po podsumowaniu roku budżetowego 2014 oraz pojawieniu się nadwyżki budżetowej 

środki te będą skierowane do ww. jednostek.  

 

Starosta podziękował Członkom Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu  

oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się w ciągu ostatnich 4 lat do sprawnego  

i skutecznego działania organu wykonawczego powiatu.  

 

 

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 9 grudnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 grudnia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwał dotyczących 

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ustalenia cennika za reprodukcję dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 


