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OR.II.0022.1.30.2015 

PROTOKÓŁ  NR 32/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 lipca 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 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 czerwca 2015 r. oraz Protokołu Nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2015 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych  

na terenie powiatu raciborskiego w latach 2015-2020 oraz projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji ww. projektu uchwały.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia  

o dodatkowe 4 projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego, które związane są  

z przekazaną kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia 

wyników postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Nr 2 w Raciborzu. Przedmiotowa karta informacyjna wraz z projektami uchwał zostałaby 

ujęta w porządku posiedzenia odpowiednio jako pkt 7 – 11.   
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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. 

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

14 lipca 2015 roku o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca  

2015 r. oraz Protokół Nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 czerwca 2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa Krzysztof Sporny zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2015-2020. 

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

222593. 

Kierownik Krzysztof Sporny przekazał, że zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach tej ustawy. W myśl  

art. 403 ust. 5 cytowanej ustawy rada powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania 

dotacji na finansowanie i dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska  

i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji  

do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji  

i sposób jej rozliczenia.  

Do chwili obecnej Rada Powiatu Raciborskiego uchwaliła wyłącznie zasady, tryb udzielania 

oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Miało to 

miejsce na sesji w dniu 1 marca 2011 roku. W przyjętej uchwale określono, że dotacja ma 

charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z likwidacją odpadów azbestowych 
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powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych 

elementów budowlanych obejmującej:  

1) prace demontażowe,  

2) transport do miejsca unieszkodliwienia,  

3) składowanie na odpowiednim składowisku.  

Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, o których mowa powyżej jednak  

nie więcej niż 1 000,00 zł.  

Aktualnie, w celu umożliwienia udzielania dotacji na inne cele określone w ustawie Prawo 

ochrony środowiska, zaistniała potrzeba utworzenia zasad udzielania dotacji na inne zadania 

służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

Kierownik Krzysztof Sporny poinformował, że w przypadku zaakceptowania przez Zarząd 

przedmiotowego projektu uchwały należy skierować go do konsultacji społecznych zgodnie  

z zasadami i trybem określonymi w Uchwale Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 29 maja 2012 r. oraz uzyskać opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2015-2020 znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 222589. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego uznali, że mając  

na względzie oczekiwania społeczne, jak również ze względu na dużą ilość jeszcze 

pozostających odpadów azbestowych, których termin utylizacji upływa w 2032 r. celowym 

jest zwiększenie wysokości udzielanych dotacji na likwidację odpadów azbestowych 

powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych 

elementów budowlanych do kwoty nie więcej niż 2 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) nie zaopiniował pozytywnie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2015-2020,  

2) nie podjął uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 
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z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie powiatu raciborskiego  

w latach 2015-2020, 

3) polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa przeanalizować Uchwałę Nr V/45/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest tak,  

aby od 2016 r. zwiększona została wysokość udzielanych dotacji na likwidację odpadów 

azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji  

lub innych elementów budowlanych do kwoty nie więcej niż 2 000,00 zł. 

 

Ad. 3  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

222329. 

W tym miejscu Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych z pismem Dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu nr PPP 311/7/2015 z dnia 24 czerwca 

2015 r., w którym poinformowano, że w planie finansowym wydatków placówki od wielu lat 

planowano kwotę 1 700,00 zł na usługi wykonywane przez lekarza orzecznika, który bierze 

udział w posiedzeniach zespołu orzekającego wydającego orzeczenia i opinie. Zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych udział lekarza jest niezbędny. W związku z rezygnacją 

lekarza wykonującego dotychczas powyższe usługi zaistniała konieczność zawarcia umowy  

z nowym lekarzem. Po rozmowach przeprowadzonych z kilkoma lekarzami, żaden z nich  

za ww. stawkę nie zechciał podjąć się tej pracy. Najniższa stawka za posiedzenie,  

które odbywa się co najmniej 2 razy w miesiącu (24 razy w roku) wynosi w ocenie lekarzy 

200,00 zł, co stanowi kwotę 4 800,00 zł rocznie. Lekarz, który podjąłby to zadanie mógłby 

wówczas nawiązać z placówką umowę – zlecenie. W związku z tym rezygnujący lekarz   

za 6 m-cy roku otrzyma wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł. Mając na uwadze powyższe 
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Dyrektor Poradni poprosił, aby pozostałą kwotę 900,00 zł przesunąć z § 4300 Zakup usług 

pozostałych na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.  

Jak poinformowała Inspektor Dominika Budzan przesunięcia te zostały ujęte w omawianym 

projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

Jednocześnie Dyrektor Poradni zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego 

wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o brakującą do końca roku  

kwotę 1 500,00 zł. Ponadto poprosił o zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 

2 600,00 zł na zakup komputera dla potrzeb księgowości. Konieczność taka zachodzi  

w związku z niespełnieniem parametrów przez obecną jednostkę komputerową jakie będą 

niezbędne do uruchomienia SJO Bestia (program do sprawozdawczości budżetowej) po jego 

aktualizacji, tj. po 30 września 2015 r. Dyrektor wyjaśnił, iż z obecnie przyznanego planu 

finansowego nie jest w stanie wygospodarować środków na ww. zadania.  

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że w nawiązaniu do wniosku o zwiększenie planu 

finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust poinformowała, że mimo zasadności zakupu 

zestawu komputerowego oraz poniesienia kosztów zawarcia umowy zlecenia  

z lekarzem orzecznikiem, nie jest możliwe przekazanie środków finansowych z budżetu 

znajdującego się w dyspozycji Referatu z uwagi na brak zabezpieczonych środków 

finansowych na ww. cele. Kierownik Referatu zaproponowała, aby Dyrektor Poradni 

wygospodarował środki z budżetu jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu  

nr PPP 311/7/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w części dotyczącego zwiększenia planu 

wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem  

na realizację umowy zlecenia z lekarzem orzecznikiem oraz w § 4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia o kwotę 2 600,00 zł na zakup komputera dla potrzeb księgowości. 

Poproszony na posiedzenie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

Zbigniew Rydzek wyjaśnił zmiany w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu  

w kwocie 1 316,00 zł. Poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na realizację umowy 

zlecenia związanej z uporządkowaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa m.in. położonej w Zabełkowie.  

Starosta zwrócił uwagę Kierownikowi, aby uzasadnienia do proponowanych zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego formułowane były w sposób szczegółowy.  



 

 

6 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Inspektora w Wydziale 

Finansowym Dominiki Budzan: 

1) w Rozdziale 80130 zwiększył o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków majątkowych Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu z przeznaczeniem na wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku sali gimnastycznej,  

2) w Rozdziale 80195 zmniejszył o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków majątkowych będących 

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu na wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej ściany budynku sali gimnastycznej,  

3) w Rozdziale 85407 zwiększył o kwotę 540,00 zł plan wydatków Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na wyjazd służbowy pracownika jednostki 

(zamiast o kwotę 800,00 zł),  

4) w Rozdziale 85495 zmniejszył o kwotę 540,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem dla Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu (zamiast o kwotę 800,00 zł).  

 

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. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 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 

222330. 

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. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 30/105/2015 Zarządu Powiatu 
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Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Aktywność przez mobilność”. 

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

221888. 

Starosta przypomniał, że dnia 23 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę nr 30/105/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu  

pn. „Aktywność przez mobilność”, w której w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie 

podano numer naboru do projektu. Dlatego też, chcąc zawrzeć w treści uchwały właściwy 

numer naboru wyrażenie POWR.04.02.00-IZ.00-00-00-005/15 zastępuje się wyrażeniem 

POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 30/105/2015 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Aktywność przez mobilność”, na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł 

autopoprawkę polegającą na zmianie jego tytułu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Aktywność przez mobilność”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia wyników postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu. 

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

222421. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 1 lipca 2015 r. Komisje konkursowe, powołane 

stosownymi Uchwałami Zarządu Powiatu Raciborskiego, przeprowadziły konkurs  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu został  
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Pan Jacek Kąsek, a w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Raciborzu Pan Sławomir Janowski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu. 

 

Nawiązując do informacji, o której mowa w początkowej części protokołu Starosta 

przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

222442. 

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

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

W dalszej kolejności Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

222438.  

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

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

222444.   

Starosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Panu Jackowi Kąskowi stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  
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i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 od dnia 1 września 2015 r.  

do 31 sierpnia 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

222440.  

Starosta przekazał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Panu Sławomirowi Janowskiemu stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 od dnia 1 września 2015 r.  

do 31 sierpnia 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

222334. 

Referująca poinformowała, że po przekazaniu przedmiotowej karty na posiedzenie Zarządu 

otrzymała informację o zmianach planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. umorzenia raty 

pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. 

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

221269.  

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 5 stycznia 2015 r. Powiat Raciborski udzielił Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł zawierając umowę  

nr ZS.8023.1.1.2015. Zgodnie z jej zapisami Zakład zobowiązany jest do spłaty pierwszej 

raty pożyczki w wysokości 300 000,00 zł w terminie do 31 lipca 2015 r. Odsetki z tytułu 

udzielenia pożyczki wynoszą 2 % w stosunku rocznym i płatne są kwartalnie, w ostatnim 

dniu kwartału. 

Starosta przekazał, że w dniu 17 czerwca br. Dyrektor Szpitala wystąpił z wnioskiem  

o umorzenie pierwszej raty pożyczki wraz z odsetkami. Swoją prośbę motywuje trudną 

sytuacją finansową Zakładu. Wynika ona między innymi z problemów w rozliczaniu 

pakietów onkologicznych oraz wykonywaniem świadczeń ponad limit, które na koniec  

maja br. wynosiły 3 417 461,62 zł. Dyrektor poinformował, że konieczność zabezpieczenia 

środków na spłatę rat za wyposażenie Bloku Operacyjnego, spłatę cesji zobowiązań  

z poprzednich lat oraz spłatę pożyczki do Powiatu spowoduje utratę płynności finansowej 

Szpitala. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w budżecie Powiatu na 2015 rok  

nie przewidziano środków na umorzenie pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w momencie 

podejmowania decyzji o udzieleniu pożyczki Szpitalowi w styczniu 2015 r. Członkowie 

Zarządu jasno określili, że jej spłata następować ma w ratach, gdzie spłata pierwszej raty  

w kwocie 300 000,00 zł powinna mieć miejsce do 31 lipca 2015 roku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. umorzenia raty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu mając na względzie fakt, że w budżecie Powiatu na 2015 rok  

nie przewidziano środków na umorzenie pożyczki oraz biorąc pod uwagę, że w roku 2014 

Powiat umorzył Szpitalowi pożyczkę w kwocie 1 900 000,00 zł nie wyraził zgody  

na umorzenie pierwszej raty pożyczki wraz z odsetkami.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora Szpitala.  
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. konkursu  

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

221889. 

Starosta przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu zapoznał 

się z pismem adwokata Szymona Stuchlego z dnia 5 listopada 2012 r. oraz odpowiedzią  

na ww. pismo Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia  

nr MZ-DS-WSZ-643-3107-142/HR12 z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącą wątpliwości 

związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego  

2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zgodnie z ustaleniami Referat uzyskał 

opinię prawną radcy prawnego tut. Starostwa w przedmiotowej sprawie. We wspomnianej 

opinii radca prawny wyraził stanowisko identyczne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, 

zgodnie z którym: „biorąc pod uwagę wykładnię celowościową i autentyczną podzielając 

stanowisko Ministerstwa Zdrowia można wszcząć procedurę konkursową na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. medycznych przed zwolnieniem tego stanowiska”.  

Umowa o pracę obecnego Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Rejonowego                                   

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest umową czasową i wygasa 30 listopada 2015 r. 

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

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu podjął decyzję o kontynuacji przygotowań do konkursu, poprzez: 

1) wystąpienie do Dyrektora Szpitala z zapytaniem o związki zawodowe działające                         

na terenie Zakładu; 

2) wystąpienie do związków zawodowych działających na terenie Szpitala z prośbą                            

o wytypowanie swojego przedstawiciela do Komisji konkursowej w terminie                                  

do 31 sierpnia 2015 r. 

3) wystąpienie do okręgowej rady lekarskiej z prośbą o wytypowanie swojego 

przedstawiciela do Komisji konkursowej w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 

4) wystąpienie do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z prośbą o wytypowanie swojego 

przedstawiciela do Komisji konkursowej w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 

5) wystąpienie do rady społecznej z prośbą o wytypowanie swojego przedstawiciela                       

do Komisji konkursowej w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 
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6) skierowanie na wrześniowe posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego projektu uchwały  

w sprawie powołania Komisji konkursowej. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w II kwartale 2015 r. 

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

222273. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w II kwartale 2015 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. wystąpienia 

pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 17 marca br. w tut. Starostwie 

kontroli w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz jednostek podległych za lata 2011-2014. 

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

222658. 

Starosta przekazał, że w dniu 17 marca 2015 r. w tut. Starostwie została przeprowadzona  

przez Komisję Rewizyjną kontrola w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych 

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

przeanalizowała dokumentację dot. pozyskanych środków pozabudżetowych, wysłuchała 

także ustnych wyjaśnień Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

tut. Starostwa.  

Zgodnie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Raciborskiego Komisja Rewizyjna w dniu 30 czerwca 

2015 r. przedstawiła wystąpienie pokontrolne (załącznik nr 1 do karty informacyjnej) 

zawierające następujące zalecenia pokontrolne: 

1) kryterium pozyskiwania środków zewnętrznych powinno być jednym z kryteriów 

nagradzania dyrektorów, 

2) Zarząd powinien wyznaczyć osobę lub komórkę odpowiedzialną za monitorowanie 

pozyskiwania środków zewnętrznych, promocję funduszy zewnętrznych w szczególności 

unijnych, przekazywanie informacji, pomoc w wypełnianiu wniosków jak również 

wsparcie merytoryczne na etapie realizacji i rozliczania projektów, 
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3) znalezienie partnerów po stronie czeskiej, by można było pozyskiwać środki z programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w perspektywie finansowej 2014-2020, 

4) w miarę możliwości należy co roku zabezpieczać w budżecie powiatu rezerwę                        

na projekty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.  

 

Zgodnie § 12 ust. 4 Statutu Powiatu Raciborskiego sporządzono do Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej projekt odpowiedzi, stanowiący informację o sposobie realizacji zaleceń 

pokontrolnych (załącznik nr 2 do karty informacyjnej).   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji 

Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 17 marca br. w tut. Starostwie kontroli w zakresie 

pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

oraz jednostek podległych za lata 2011-2014. 

Ponadto Zarząd zaakceptował skierowaną do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

propozycję odpowiedzi, stanowiącą informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, 

po jej uzupełnieniu w zakresie wniosku nr 1 Dot. kryterium pozyskiwania środków 

zewnętrznych jako jedno z kryteriów nagradzania dyrektorów o zdanie: „Dodatkowo 

informuję, że w ramach oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zostanie opracowany arkusz samooceny,  

w którym dyrektorzy będą ujmowali m.in. pozyskane środki pozabudżetowe, w tym  

z Euroregionu Silesia.”.  

 

Starosta przedstawił otrzymane w dniu dzisiejszym zapytania Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka złożone na sesji w dniu 23 czerwca 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 223025. 

Zarząd polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić 

odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2, a Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na zapytanie nr 3 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka złożone na sesji w dniu 23 czerwca br. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 18 czerwca br. Zarząd ponownie polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie karty informacyjnej  

na posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r. dot. składania wniosków o kartę parkingową na terenie 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w której należy oszacować potrzeby w ww. zakresie.  
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Ad. 5 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/78/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

221984. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/79/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

221985. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/80/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

221987. 
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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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/81/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

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

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

221989. 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, 

2) Uchwały Nr IX/83/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu, 

3) Uchwały Nr IX/84/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych  

w Raciborzu, 

4) Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

222316. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr IX/86/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

222282. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  

2) Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, 

3) Uchwały Nr IX/91/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

4) Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

 

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

222175. 

 

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 7 lipca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 lipca 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu  

pn. „Aktywność przez mobilność”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 


