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OR.II.0022.1.13.2015 

PROTOKÓŁ  NR 15/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 marca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 marca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 marca   

2015 roku o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

206801. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przesłaniu materiałów na posiedzenie Zarządu 

wpłynęły dodatkowe wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie.  

W pierwszym wniosku Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów zwrócił się z prośbą  

o dokonanie zmian polegających na zwiększeniu w Rozdziale 85407 o kwotę 2 250 zł planu 

wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na usunięcie awarii 

i dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej na parterze oraz I piętrze budynku placówki  

z jednoczesnym zmniejszeniem w Rozdziale 85407 o ww. kwotę planu wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

Ponadto Skarbnik Powiatu ponownie zapoznała zebranych z pismem Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu nr ZW. 4323.6.2.2015 z dnia 2 marca br. w sprawie wyrażenia 

zgody na przeniesienie środków w kwocie 3 800 zł będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu (dział 801, rozdział 80195, § 4240) do budżetu Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu (dział 801, rozdział 80130, § 6060) z przeznaczeniem na zakup komputera  

dla głównej księgowej. Skarbnik Powiatu poinformowała, że ww. sprawa była już poruszana  

na posiedzeniu w dniu 3 marca br., na którym Zarząd nie wyraził zgody na omawiane 

przesunięcia.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz zapoznaniu się z omówionymi 

przez Skarbnika Powiatu dodatkowymi propozycjami zmian w budżecie: 

1) w Rozdziale 80130 zwiększył plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

o kwotę 3 800 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla służb księgowych  

oraz zmniejszył w Rozdziale 80195 o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla ZSZ,  

2) w Rozdziale 85407 zwiększył o kwotę 2 250 zł plan wydatków Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na usunięcie awarii i dokonanie przeglądu 

instalacji elektrycznej na parterze oraz I piętrze budynku placówki oraz zmniejszył  

w Rozdziale 85407 o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla MDK.  
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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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

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 2015. 

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

206805. 

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 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych jednostek podległych na 2015 r. 

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

206806. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu i Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. 

 

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

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu o przyznanie 10 godzin 

ponadwymiarowych dla nauczycieli na wykonanie badań diagnostycznych dla dzieci  

i młodzieży (od przedszkolaków do gimnazjalistów). 

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

206644. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

zwrócił się z wnioskiem o przyznanie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. 10 godzin 

ponadwymiarowych dla nauczycieli na wykonanie badań diagnostycznych dla dzieci  
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i młodzieży (od przedszkolaków do gimnazjalistów). W chwili obecnej na urlopie  

dla poratowania zdrowia przebywa 3 nauczycieli z placówki. Koszt urlopów tych nauczycieli 

pokrywa organ prowadzący. Skumulowane niedobory kadry pedagogicznej znacznie 

wydłużają czas oczekiwania dzieci i młodzieży na badania diagnostyczne. Obecny czas 

oczekiwania na badanie wynosi około 4-5 miesięcy. W momencie objęcia badaniami dzieci 

przedszkolnych dodatkowo wydłuży się kolejka oczekujących. Przyznanie 10 godzin 

ponadwymiarowych wiąże się z ponoszeniem dodatkowych środków finansowych  

w wysokości 2.044,15 zł miesięcznie. Za okres 5 miesięcy da to kwotę 10.220,75 zł. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby przeanalizować konieczność przydzielenia 

dodatkowych godzin dla nauczycieli PPP, z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego i braki środków występujące w placówkach oświatowych, w tym również  

w PPP. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, przyznał dodatkowo 10 godzin ponadwymiarowych  

dla nauczycieli PPP na wykonanie badań diagnostycznych dla dzieci i młodzieży  

(od przedszkolaków do gimnazjalistów), których koszt finansowany będzie w ramach budżetu 

jednostki.  

 

Starosta przedstawił: 

 

1) informację Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

które odbędą się w marcu 2015 roku (ww. informacja znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 206774),  

2) informację Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 marca  

2015 roku o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem posiedzenia 

Komisji będzie: „Analiza pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych za lata 2011-2014”. 

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

207040.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu dzisiejszym Biuro Rady poinformowało  

o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rewizyjną,  

które odbędzie się 18 marca 2015 r. o  godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 
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Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie skargi na działania Starosty Raciborskiego oraz Zarząd 

Powiatu Raciborskiego IV kadencji. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 207099.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu, pisma Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM-3120.8.15 z dnia 13 marca 2015 r., 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,  

w związku z realizacją programu unijnego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci pt. „Młody technik w niemieckiej firmie  

– szansa na start” w kwocie 55 000 zł.  

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2015 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w Warszawie na subkonto  

ww. projektu, środki te powinny zostać niezwłocznie przekazane na konto Powiatu 

Raciborskiego. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Starosta zapoznał zebranych z mejlem otrzymanym z Raciborskiej Izby Gospodarczej,  

w którym poinformowano o planowanym zorganizowaniu, wspólnie z Prezydentem Miasta 

Raciborza, III Międzynarodowej Gali „Filar Ziemi Raciborskiej”. Termin zgłaszania 

kandydatur firm, które w szczególny sposób wyróżniły się w 2014 r. upływa 15 kwietnia 

2015 r.  

 

Starosta przekazał, że jeden z radnych Powiatu Raciborskiego wyraził sprzeciw, aby życzenia 

świąteczne publikowane w lokalnej prasie składane były m.in. w imieniu „Rady Powiatu 

Raciborskiego”. Powyższa sytuacja miała miejsce po ukazaniu się życzeń z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia w grudniu 2014 r. Po dyskusji, Członkowie Zarządu ustalili, że Starosta 

wspólnie z Przewodniczącym Rady zdecydują w czyim imieniu będą ukazywały się  

w przyszłości życzenia świąteczne składane mieszkańcom Powiatu Raciborskiego.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek 

Zamiejscowy w Rybniku rozpatrującego protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów  

do Rady Powiatu Raciborskiego przeprowadzonych w Obwodowej Komisji nr 19 w Okręgu 

Wyborczym nr 1 w Raciborzu oraz w Obwodowej Komisji nr 20 w Okręgu Wyborczym nr 2 

w Raciborzu zostało złożone zażalenie do sądu administracyjnego. Sąd Apelacyjny  

w Katowicach rozpozna sprawę w dniu 19 marca 2015 r. Od postanowienia Sądu 
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Apelacyjnego nie przysługuje środek prawny. Przeprowadzenie wyborów ponownych 

zarządza wojewoda w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania sądowego. Wygaśnięcie 

mandatów radnych następuje z dniem podania zarządzenia wojewody do publicznej 

wiadomości.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 marca 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 


