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OR.II.0022.1.32.2015 

PROTOKÓŁ  NR 34/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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 33/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lipca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta przypomniał, że w trakcie ostatniego posiedzenia ustalono, że kolejne odbędzie się 

28 lipca 2015 r. Ze względu na fakt, że w dniu 16 lipca br. do tut. Starostwa wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pt. Szkolenie wyjazdowe pn. „Rodzina zastępcza – wyzwania, 

zagrożenia, satysfakcja” koniecznym stało się zwołanie posiedzenia tak, aby Zarząd  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia, mógł zająć stanowisko  

w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym posiedzenie zaplanowane na 28 lipca  

nie będzie miało miejsca, a kolejne odbędzie się w tut. Starostwie 4 sierpnia br. o godz. 09.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 33/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lipca   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

225126. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2015 r. 

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

224439. 

Starosta przekazał, że w związku ze zmianą planu finansowego PFRON na rok 2015 zwiększa 

się o 73 084,00 zł kwotę środków dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Po zmianie 

Powiat dysponuje środkami w łącznej kwocie 1 817 686,00 zł. 

Otrzymane dodatkowo środki finansowe planuje się przeznaczyć na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (43 084,00 zł) 

oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

(30 000,00 zł).  
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Propozycję podziału otrzymanych środków PFRON należy przekazać do zaopiniowania 

Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przekazać ww. projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

224438. 

Starosta przypomniał, że dnia 23 marca 2015 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę 

nr VI/50/2015, w której wyraziła zgodę na udzielenie Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dotacji celowej w kwocie 470 000,00 zł na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Przyrządowej i Terapii  

oraz Oddziału Wewnętrznego II, przy wnioskowanej przez Zakład kwocie 500 000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szpitalowi 

pozostała do dyspozycji kwota 26 800,00 zł. W związku z powyższym Dyrektor Szpitala 

zwrócił się o wyrażenie zgody na zakup za pozostałe środki aparatury medycznej  

dla Oddziału Wewnętrznego I, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Oddziału 

Otolaryngologicznego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. 

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 zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 
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Ad. 3  

 

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 

225082. 

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 do projektu uchwały polegające na: 

1) dodaniu w § 1 ust. 1 w brzmieniu: „1. Zmienia się Załącznik Nr 1 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 1 do niniejszej Uchwały.” i co się z tym wiąże załącznika nr 1,  

2) zmianie numeracji dotychczasowych ust. 1, 2, 3 w § 1 na ust. 2, 3, 4 oraz numeracji 

załączników z 1, 2, 3 na 2, 3, 4.  

Ponadto Zarząd po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) w Rozdziale 85204 zwiększył o kwotę 88 592,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.184.3.2015 z dnia 13 lipca 2015 r., z przeznaczeniem 

na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie  

i finansowanie tych zadań realizowanych w ramach „Programu asystent i koordynator 

rodzinnej pieczy zstępczej na rok 2015”,  

2) w Rozdziale 80120 zwiększył o kwotę 9 483,00 zł plan wydatków Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie prac 

modernizacyjnych elewacji północnej budynku II – go Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3”,  

3) w Rozdziale 80195 zmniejszył o kwotę 9 483,00 zł plan wydatków Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie prac 

modernizacyjnych elewacji północnej budynku II – go Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3”, 

4) w Rozdziale 85204 zwiększył o kwotę 88 592,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent  

i koordynator rodzinnej pieczy zstępczej na rok 2015”. 
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Po zmianie, 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 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu 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 

225083. 

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 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 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

225003. 

Starosta zaproponował, aby powołać komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – p. Katarzyny Kwiotek ubiegającej się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

225011. 
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Starosta zaproponował, aby powołać komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu – p. Edyty Cieszyńskiej ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

225005. 

Starosta przekazał, że ww. projekt uchwały dotyczy powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

– p. Romany Adamczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

W dalszej kolejności Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

225004.  

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

– p. Sebastiana Okulickiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

225009.   

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały powołuje się komisję egzaminacyjną  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu – p. Anny Kolbusz 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

225006 i 225008.  

Starosta przekazał, że p. Marta Ozga i p. Anna Jaskuła nauczyciele kontraktowi w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu złożyli wniosek o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  

W związku z powyższym powołuje się komisję egzaminacyjną dla ww. nauczycieli.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Ad. 4 

 

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 

224952. 

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

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

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

225306.  

Skarbnik Powiatu przedstawiała informacje nt. sprawozdań jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego za II kwartały 2015 r. Zaznaczyła, że sprawozdania korygowały:  

1) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu – korekta sprawozdania Rb-27S błędnie wpisano 

kwotę w rozdziale 80130 § 0970 zamiast § 0870 w kolumnie dochody wykonane,  

2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – korekta sprawozdania Rb-27S nie ujęto 

kwoty 39,71 zł w kolumnie dochody wykonane,  

3) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – korekta sprawozdania  

Rb-28S wynika z wyzerowania kolumny „Zobowiązania wg stanu na koniec okresu 

sprawozdawczego”.  

 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby przyjąć informację o sprawozdaniach jednostek  

z zakresu dochodów i wydatków za II kwartały 2015 r. Główne księgowe jednostek, które 

korygowały sprawozdania zostały pouczone ustnie o konieczności dokładania większej 

staranności przy sporządzaniu sprawozdań. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację z przedkładanych sprawozdań  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za II kwartał 2015 r. 
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Nawiązując do informacji, o której mowa w pierwszej części protokołu Starosta zapoznał 

zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic 

dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pt. Szkolenie wyjazdowe pn. „Rodzina 

zastępcza – wyzwania, zagrożenia, satysfakcja” i udzielenia w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

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

224996. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego  

pt. Szkolenie wyjazdowe pn. „Rodzina zastępcza – wyzwania, zagrożenia, satysfakcja”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego: 

1) przyjął ofertę Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic  

na realizację zadania publicznego pt. Szkolenie wyjazdowe pn. „Rodzina zastępcza  

– wyzwania, zagrożenia, satysfakcja”, 

2) dokonał w Rozdziale 85395 zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pt. Szkolenie wyjazdowe pn. „Rodzina zastępcza – wyzwania, zagrożenia, satysfakcja”  

w kwocie 7 500,00 zł,  

3) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) i w efekcie zawrzeć umowę 

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między paragrafami 

płacowymi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSO Nr 1.311.20.2015 z dnia 15 lipca 2015 r. 

wyraził zgodę na dokonanie przesunięć między paragrafami płacowymi. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora. 

 



 

 

10 

Zgodnie z ustaleniami posiedzenia w dniu 14 lipca br. Skarbnik Powiatu odczytała 

wyjaśnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu w sprawie 

planowania dotyczącego oleju opałowego oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych  

od nich naliczanych w 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 224768. W piśmie m.in. wyjaśniono, że zużycie oleju opałowego jest 

trudne do przewidzenia a zależy głównie od surowości zimy i tak w latach 2012 – 2014 

wydatkowano na ten cel odpowiednio: 21 409,00 zł, 22 804,00 zł, 10 295,00 zł. Z kolei 

nadwyżka na płacach w wysokości ok. 101 tys. zł wykazana w piśmie nr PPP 3124/11/2015  

z dnia 9 lipca 2015 r. wynika z zaplanowania do wykonania godzin ponadwymiarowych  

na zastępstwo związane z przebywaniem 3 nauczycieli na urlopie na poratowanie zdrowia.  

W piśmie nr PPP 3124/8/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. wykazano braki w wysokości  

ok. 178 tys. zł, w tym 70 tys. zł na ww. zastępstwa. Ponadto, dodatkowa nadwyżka powstała 

w związku z planowaniem a nie przyznaniem dodatków specjalnych, wyższych premii  

dla pracowników administracji i obsługi oraz z wynagrodzeniem chorobowym pracowników.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu, o których mowa w piśmie nr PPP/311/11/2015 z dnia 17 lipca 

2015 r. w sprawie planowania dotyczącego oleju opałowego oraz wynagrodzeń pracowników 

i pochodnych od nich naliczanych w 2015 r.   

 

Starosta poinformował, że w dniu 21 lipca 2015 r. radny miejski Marcin Fica złożył ustnie 

interpelacje dotyczące: 

1) niewłaściwego oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Piaskowej w Raciborzu (przy stacji 

benzynowej),  

2) niewłaściwego wykonania studzienki kanalizacyjnej w pasie drogowym przy Despolu 

Zakładach Mięsnych Sp. z o. o. w Upadłości ul. Eichendorffa 12 w Raciborzu,   

3) niewłaściwego wykonania studzienek kanalizacyjnych na drodze Racibórz-Markowice  

(od posesji p. Smotryckiego do przejazdu kolejowego), 

4) wykonania pasów rozdzielających samochody na prawej stronie parkingu  

przy budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

udzielić odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego miejskiego Marcina Ficę  

w dniu 21 lipca 2015 r. dotyczące: 

1) niewłaściwego oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Piaskowej w Raciborzu (przy stacji 
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benzynowej),  

2) niewłaściwego wykonania studzienki kanalizacyjnej w pasie drogowym przy Despolu 

Zakładach Mięsnych Sp. z o. o. w Upadłości ul. Eichendorffa 12 w Raciborzu,   

3) niewłaściwego wykonania studzienek kanalizacyjnych na drodze Racibórz-Markowice  

(od posesji p. Smotryckiego do przejazdu kolejowego).  

O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora PZD.  

 

Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu udzielić odpowiedzi  

na interpelację zgłoszoną przez radnego miejskiego Marcina Ficę w dniu 21 lipca 2015 r. 

dotyczącą wykonania pasów rozdzielających samochody na prawej stronie parkingu  

przy budynku Szpitala. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje 

Dyrektora Szpitala.  

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na prośbę Starosty przeprowadziła rozmowę  

z pracownikiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą możliwości 

przekazywania przez prywatne firmy darowizn na rzecz Policji. Ustalono, że nie ma 

przeciwskazań, aby Powiat Raciborski przyjmował powyższe darowizny, a następnie  

na podstawie stosownej umowy przekazywał je Policji.  

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLV/426/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego – uzupełnienie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w dniu 5 maja 

2015 r. została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. W przetargu ustnym nieograniczonym, który odbył się  

w dniu 15 czerwca 2015 r. wyłoniono nabywcę. W dniu 16 lipca 2015 r. zawarta została 

notarialna umowa sprzedaży lokalu. Lokal został zbyty za kwotę 339 360,00 zł brutto. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

224662. 

 

 

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. ----------------------------------- 

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 23 lipca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 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 powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 


