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OR.II.0022.1.41.2015 

PROTOKÓŁ  NR 43/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 września 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 42/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 września 2015 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. 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 przekazał, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 29 września br.  

o godz. 09.00.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 42/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 13. 

Ad. 2 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku  
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na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

232441. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że usuwanie 

pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. 

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym rada powiatu ustala corocznie,  

w drodze uchwały wysokość kosztów i opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów. 

Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązujące 

w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy  

w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Przedstawione w projekcie uchwały stawki opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym nie uległy zmianie w porównaniu 

do stawek obowiązujących w 2015 r. Pobierane aktualnie opłaty za ww. usługi określa 

Uchwała Nr XLVII/438/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu wnieśli autopoprawkę do uzasadnienia projektu 

uchwały polegającą na ujęciu w nim informacji o tym, że ww. stawki opłat na 2016 r.  

nie uległy zmianie w stosunku do obowiązujących w 2015 r.  

Starosta zwrócił uwagę na fakt, że zdarzają się sytuacje gdy pojazdy o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 ton nie są holowane a jedynie pilotowane na parking strzeżony.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego (po wprowadzeniu drobnej 

autopoprawki w uzasadnieniu). 

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 

232811. 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Administracyjnego Andrzej Chwalczyk udzielił 

szczegółowych wyjaśnień nt. zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na utrzymanie i urządzenie 

terenów zielonych przy nieruchomości Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

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

1) zwiększył w Rozdziale 80120 o kwotę 11 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wykonanie prac 

modernizacyjnych elewacji północnej budynku II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu,  

2) zmniejszył w Rozdziale 80195 o kwotę 11 000,00 zł plan wydatków będących  

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

Inwestycji i Remontów. 

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 zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

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

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

233144. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że z dniem 21 września 2015 r. zachodzi zmiana 

personalna na stanowisku Kierownika Referatu Księgowości i Płac - Głównego Księgowego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W związku z tym, zachodzi konieczność zmiany treści 

Uchwały Nr 39/163/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

w sprawie określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

232444. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego  

(po uwzględnieniu autopoprawki, o której mowa w pkt 2 protokołu).  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

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

232374. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd 

podał do publicznej wiadomości, iż zamierza zbyć, w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość zabudowaną położoną w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną jako działka nr 832, k.m.5, obręb Markowice,  

o pow. 0,0957 ha. Działka nr 832 zapisana jest w ewidencji gruntów (G 901) jako B – tereny 

mieszkaniowe. Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 271 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku. 

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

232080. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 3 czerwca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2015 roku.  

Aktualnie Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu zwrócił się z wnioskiem  

o poszerzenie katalogu specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się o refundację 

czesnego o: „edukację  wczesnoszkolną i przedszkolną z neurodydaktyką”  

oraz „zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowania przedszkolnego”. 

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

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2015 roku. 

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

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

232885. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o dokonaniu zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych   

w Raciborzu w dniu 18 września br. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu 
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Szkół Specjalnych  w Raciborzu z dnia 16 i 18 września 2015 r., Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia obliczenia należnej dotacji dla placówek niepublicznych. 

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

233880. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione wyliczenia subwencji oświatowej  

na podstawie algorytmu na 2015 rok oraz należnej dotacji dla placówek niepublicznych,  

a także podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek niepublicznych – zmiana 

dotacji od września br. przyjmując do obliczeń należnej dotacji 50 % kosztów ponoszonych  

w placówkach publicznych danego typu – wg. algorytmu.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. porozumienia z organem prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki  

w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

232919. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował zaproponowaną przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej, tj.: 

1) stawka za posiłek dla uczniów szkoły – 4,50 zł, 

2) stawka za posiłek dla pracownika szkoły – 9,10 zł 

z datą ich wprowadzenia od 1 października 2015 r. 

O powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. odpłatności  

za pobyt dziecka w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

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

232813. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na finansowanie opłaty za pobyt małoletniego 

w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży  

w Zbrosławicach w wysokości powyżej minimum ustawowego, tj. o kwotę 500 zł 

miesięcznie. Łączna opłata z tego tytułu wynosić będzie 2 260,90 zł miesięcznie.  
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Starosta przedstawił: 

1) informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, zaplanowanych na miesiąc wrzesień 2015 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 232641,  

2) informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 września 2015 r.  

o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 232663. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z propozycjami zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025, 

które przekazano na sesję w dniu 29 września br.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować na kolejne 

posiedzenie nowe wersje ww. dokumentów.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Audytorowi Wewnętrznemu, aby plan audytu  

na 2016 r. obejmował analizę wykonania dochodów i wydatków (w tym podział księgowania 

kosztów w poszczególnych rozdziałach) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu za lata 2014 – 2015. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

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 23 września 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 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 uchwały dot. określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2015 roku. 


