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OR.II.0022.1.27.2015 

PROTOKÓŁ  NR 29/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 czerwca 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 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 czerwca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu konferencja otwarcia Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej, 

stąd koniecznym stała się zmiana godziny rozpoczęcia Zarządu (z godz. 09.00  

na godz. 08.30).  

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały dostarczone zebranym materiały 

dodatkowe, w szczególności karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów  

oraz wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego,  

stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia. 

Po zmianie, 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. 
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Starosta zakomunikował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

23 czerwca 2015 roku o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 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 2015 rok.  

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

219933. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po wysłaniu projektu uchwały pod obrady Zarządu 

otrzymała m.in. dodatkowe pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyjątkowo wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, o które wnioskował Dyrektor MDK, 

zwracając uwagę na obowiązek przestrzegania terminów dotyczących zgłaszania zmian.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawki polegające na: 

1) dodaniu w § 1 ust. 3 w brzmieniu: „3. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały  

Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

2) dokonaniu zmian w Rozdziale 85407 w kwocie 5 000,00 zł w planie wydatków 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w związku z organizacją koncertu 

wieńczącego obchody jubileuszu 30 – lecia placówki,  

3) zwiększeniu w Rozdziale 90004 w kwocie 5 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na wykonanie prac 

związanych z utrzymaniem i urządzeniem terenów zielonych przy nieruchomościach 

Starostwa,  
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4) zmniejszeniu w Rozdziale 90095 w kwocie 5 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacyjnego.  

 

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 poinformowała, że konsekwencją dokonanych zmian w budżecie, o których 

mowa powyżej będzie wprowadzenie pod obrady sesji w dniu 23 czerwca 2015 r. nowych 

wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

Dokumenty te zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów oraz na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 10 czerwca 2015 r.  

przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Nr 27/96/2015 w dniu 3 czerwca 2015 r. 

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

219868. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 10 czerwca 2015 r. Komisja konkursowa j.w. 

przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła uchwałę  

o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych 

osób: 

1) Pani Violetty Cieśli,  

2) Pani Agnieszki Białas, 

3) Pana Krzysztofa Mańczyka, 

4) Pani Elżbiety Biskup. 
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Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia 

do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji  

o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem 

o podanie przyczyn odmowy.  

Ww. kandydaci złożyli wniosek o wskazanie przyczyny odmowy w terminie:  

1) Pani Violetta Cieśla – 10 czerwca 2015 r., 

2) Pani Agnieszka Białas – 10 czerwca 2015 r., 

3) Pan Krzysztof Mańczyk – 10 czerwca 2015 r., 

4) Pani Elżbieta Biskup – 11 czerwca 2015 r.  

 

Pismem Nr ZW.2111.1.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. poinformowano kandydatów j.w.  

o przyczynach odmowy dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego.  

Zgodnie z § 8 ust. 1 w. cyt. przepisów, w załączniku do karty informacyjnej została 

przedłożona dokumentacja postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 10 czerwca 2015 r.  

 

Konkludując Wicestarosta poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury 

konkursowej w dniu 10 czerwca 2015 r. Komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikiem postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego  

w dniu 10 czerwca 2015 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Nr 27/96/2015 w dniu 3 czerwca 2015 r. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

219397. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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 Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

219931. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

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

w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił dodatkową kartę 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.17.2014  

z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, 

przedstawiając również zgromadzoną dokumentację fotograficzną.   

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

220314.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45  

z DW421”:  
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1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany na ww. zadaniu 

i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 r.  

w zakresie robót zamiennych,  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 17 czerwca  

2015 r. na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w zakresie zmiany zakresu robót  

oraz wynagrodzenia i wynikającego z tych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 68 788,31 zł 

(brutto). 

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 maja 2015 r., 2 czerwca 2015 r.,  

5 czerwca 2015 r., 9 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu dotyczącej 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag  

i zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu za 2014 rok oraz zaopiniowała pozytywnie 

wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok.  

Ww. protokół pokontrolny znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

219926. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2015 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 219537. 

 

Starosta omówił: 

1) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 15 czerwca 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 220328.  

Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do realizacji wniosek 

nr 1 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 15 czerwca 2015 r. 

dotyczący rozważenia dopisania w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
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przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020 możliwości 

dofinasowania kwestii związanych z zabezpieczeniem p. poż., monitoringiem tych 

zabytków. W przypadku takiej możliwości polecił przygotowanie projektu uchwały  

na posiedzenie w dniu 23 czerwca 2015 r.,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 17 czerwca 

2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 220327. 

 

Nawiązując do ustaleń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 17 czerwca 2015 r. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotowanie na posiedzenie Komisji w sierpniu br. informacji o liczbie nauczycieli  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, którzy posiadają 

ukończony kurs albo studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.   

 

Starosta przekazał, że w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji 

będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. Na posiedzenie Komisji został zaproszony skarżący. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 220317. 

 

Wicestarosta poinformował, że posiedzenia komisji konkursowych do przeprowadzenia 

konkursów na stanowiska dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 nie odbędą się 24 czerwca 

2015 r.  

Na spotkaniach rad rodziców, które miały miejsca w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Zespole Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu zostało zaproponowanych 3 przedstawicieli rad rodziców, 

tzn. po jednym z każdego zespołu szkół, którzy otrzymali: 

1) przedstawiciel rady rodziców w ZSZ w Raciborzu – 15 głosów,  

2) przedstawiciel rady rodziców w ZSE – 16 głosów,  

3) przedstawiciel rady rodziców w ZSBiRR – 16 głosów.  

Ze względu na fakt, że dwóch przedstawicieli rady rodziców z ZSE i ZSBiRR otrzymało tą 

samą liczbę głosów, tj. 16 zasadnym jest kontynuowanie procedury wyboru, gdyż zgodnie   

z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w skład komisji konkursowej 
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wchodzi m.in. jeden przedstawiciel rady rodziców. W związku z powyższym 22 czerwca br. 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się spotkanie rad rodziców ww. zespołów 

szkół, podczas którego zostanie wyłoniony jeden, wspólny przedstawiciel.  

Jeśli chodzi o wybór przedstawiciela rady pedagogicznej, to najwięcej głosów – tzn. 43 

otrzymał przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. W związku z powyższym 

do rad pedagogicznych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

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

niezwłocznie zostanie skierowane pismo informujące ww. rady o potrzebie dopełnienia 

formalności wyboru jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

W konsekwencji projekty uchwał dotyczące powołania komisji konkursowych  

do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 zostaną przedstawione na posiedzenie Zarządu w dniu 23 czerwca br.  

W dalszej kolejności zostanie ustalony termin i miejsce posiedzeń komisji, o czym zostaną 

powiadomieni na piśmie członkowie komisji oraz kandydaci, nie później niż na 7 dni  

przed terminem posiedzenia. 

 

Nawiązując do wcześniejszej informacji dotyczącej wyniku postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego  

w dniu 10 czerwca 2015 r. Wicestarosta poinformował, że rozważane są n/w możliwości: 

1) powtórzenie postępowania konkursowego,  

2) powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi MDK nie dłużej niż na okres 

10 miesięcy,  

3) powierzenie stanowiska dyrektora MDK osobie posiadającej właściwe kwalifikacje na 

okres 5 lat.  

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Rybniku dot. składania wniosków o kartę parkingową na terenie 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W piśmie określono warunki, które należy zapewnić, 

aby móc umożliwić mieszkańcom Powiatu Raciborskiego składanie wniosków o wydanie kart 

parkingowych, a także odbiór kart w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącej Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku nr ZON-R.ORG.0712.4.2015.BP  

z dnia 15 czerwca 2015 r. dot. składania wniosków o kartę parkingową na terenie Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować 

kartę informacyjną w ww. sprawie na jedno z kolejnych posiedzeń. Szczegółowych 

informacji udzieli Starosta.  

 

Starosta przedstawił relację z pobytu w dniach 16 – 17 czerwca br. na wspólnym konwencie 

Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Śląskiego.  

 

Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr V/39/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 

2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadnia publicznego o charakterze ponadgminnym 

w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie, przyjmując informację o prawidłowym 

wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

219122. 

 

 

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 18 czerwca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 czerwca 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 zatwierdzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 


