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OR.II.0022.1.56.2015 

PROTOKÓŁ  NR 58/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 grudnia 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 57/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 grudnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał 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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 22 grudnia br.  

o godz. 07.45. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 57/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 grudnia  

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

literowego na str. 6 i 16.  
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Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie 

ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

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

244374. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr XXVII/277/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. Rada Powiatu Raciborskiego powierzyła 

Zarządowi uprawnienia do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen  

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie  

ww. Uchwały Zarząd ustalił stawki z tytułu korzystania z pomieszczeń i obiektów  

w szkołach, placówkach oświatowych oraz znajdujących się na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

W związku z poszerzeniem oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

o usługi o charakterze użyteczności publicznej (tj. badanie wad postawy ciała) zachodzi 

konieczność rozszerzenia uprawnień przysługujących Zarządowi. 

Powierzenie uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego jest rozwiązaniem zapewniającym 

szybszy sposób dostosowania cen i opłat, jak również zasad wykonywania usług i korzystania 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do aktualnej sytuacji ekonomicznej  

i społecznej. 

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 powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień  

do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 22 grudnia 2015 r. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu ustalili, iż przedmiotowy projekt uchwały należy 

przekazać na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 16 grudnia br.  
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Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowanie projektów uchwał 

Zarządu regulujących kwestię cennika za korzystanie z sal gimnastycznych w MOS-ie  

w Raciborzu oraz stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń oraz obiektów  

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

Raciborski,  

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie projektu uchwały Zarządu 

regulującego kwestię cennika opłat za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe,  

3) Sekretarzowi Powiatu przygotowanie projektu uchwały Zarządu regulującego kwestię 

cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

243333. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z art.30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego prowadząca 

szkoły określa w drodze regulaminu dla nauczycieli wysokość dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. 

Uregulowania te zawarto w Uchwale Nr XIII/113/2015 z dnia 27 października 2015 r.  

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

Z uwagi na aktualnie ukształtowany pogląd w doktrynie oraz orzecznictwie w zakresie 

regulacji dodatków funkcyjnych zachodzi konieczność zmiany ww. aktu. Zmiany te zostały 

uzgodnione przez radcę prawnego tut. Starostwa z przedstawicielem Wydziału Nadzoru 

Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  
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W przedmiotowym regulaminie dokonano zmiany w części dotyczącej dodatków 

funkcyjnych dla wicedyrektorów i kierowników poprzez wskazanie kwoty wysokości 

dodatku, a nie minimalnej i maksymalnej wartości procentowej dodatku. 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 września 2015 r., ponieważ zapisy 

uchwały zawierają korzystniejsze uregulowania dla nauczycieli od dotychczas 

obowiązujących. 

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 zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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 

244686. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

do Wydziału Finansowego dostarczone zostały dodatkowe pisma dotyczące zmian  

w budżecie na 2015 rok.  

Mając na uwadze powyższe, 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) dokonał w Rozdziale 85407 zmian w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup pomocy 

dydaktycznych,  

2) dokonał zmian w Rozdziale 80102 w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu polegających za przeniesieniu kwoty 5 327,00 zł z § 4260 Zakup energii  

na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (1 730,00 zł) oraz na ZFŚS (3 597,00 zł)  

oraz w Rozdziale 80134 polegających na przeniesieniu kwoty 2 643,00 zł z § 4260 Zakup 

energii na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (2 240,00 zł) oraz na ZFŚS (403,00 zł). 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu 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 

244688. 

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2016 - 2018". 

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

244817. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd powołał Komisję konkursową do oceny formalnej  

i merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016 - 2018”, zwaną 

dalej Komisją. Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych  

w ramach ww. konkursu. Wyniki prac Komisji zostaną przedstawione Zarządowi w terminie  

do dnia 21 grudnia 2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016 – 2018”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”  

w dziedzinie kultury. 

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

244396. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. 

podjęła Uchwałę Nr XIII/124/2015 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. W związku  

z powyższym celowym jest przyjęcie wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody 

Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

244656.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej  

do Wydziału Finansowego wpłynęły dodatkowe zmiany dokonane w planach finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 10 grudnia 2015 r., 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

z dnia 9 grudnia 2015 r., Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 9 grudnia 2015 r., Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2015 r. – własne i projekt 

„Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”, Domu Pomocy Społecznej 
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„Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 4 grudnia 2015 r., II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu z dnia 14 grudnia 2015 r., Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

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

244328.  

Wicestarosta przypomniał, że Pani Elżbieta Biskup w dniu 30 listopada 2015 r. złożyła 

rezygnację z funkcji pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. podjął 

Uchwałę Nr 57/241/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. W pierwszej 

kolejności polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować pisma  

do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady rodziców placówki j.w.,  

do zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania przedstawiciela do komisji 

konkursowej. Następnie należy przygotować projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. informacji na temat źródła ciepła 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

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

244641.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją na temat źródła ciepła jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. informacji  

na temat przewidywanych kosztów zakupu i wymiany węglowych kotłów ciepłowniczych, 
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wykonania prac remontowych związanych z transportem i wymianą kotłów w kotłowni 

CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

244935.  

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

przedstawił informację dot. przewidywanych kosztów zakupu dwóch kotłów ciepłowniczych 

wraz z ich wymianą oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych 

związanych z transportem i montażem w pomieszczeniu piwnicznym kotłowni CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. Przekazał, że: 

1) koszt podstawowych robót instalacyjnych związanych z zakupem i wymianą dwóch 

kotłów ciepłowniczych (wyliczony w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski) 

wynosi 270 221 zł brutto, 

2) koszt prac remontowo-budowlanych związanych z transportem i montażem dwóch kotłów 

ciepłowniczych do pomieszczenia kotłowni, znajdującego się w piwnicy budynku szkoły 

wynosi szacunkowo 15 000 zł brutto.   

W ww. kwocie przyjęto poniższy zakres robót: 

- rozbiórkę części pokrycia dachowego istniejącej wiaty (wyciągu żużla) posadowionej  

na stropie pomieszczenia piwnicznego przed kotłownią – do transportu pionowego kotłów 

do pomieszczenia piwnicznego przed kotłownią, 

- demontaż urządzenia wyciągowego żużla, 

- demontaż stalowej pokrywy w stropie nad pomieszczeniem piwnicznym przed kotłownią, 

- wykucie ze ściany w piwnicy ościeżnicy drzwi stalowych, 

- wykucie/poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie nośnej piwnicy,  

dla transportu poziomego kotłów do pomieszczenia kotłowni, 

- wykonanie przesklepienia poszerzonego otworu drzwiowego, 

- naprawa - uzupełnienie dwóch fundamentów pod kotłami wraz z obramowaniem  

z kątownika stalowego, 

- po przetransportowaniu do kotłowni i wymianie dwóch kotłów ciepłowniczych, wykonanie 

robót budowlanych polegających na przywróceniu do pierwotnego stanu elementów 

rozebranych. 

3) koszt innych robót związanych ze zmianą kotłów (wymiana zużytych elementów 

wewnętrznego ciągu instalacji ciepłowniczej, przeróbki instalacji pod wybrane kotły, 

malowanie, branża elektryczna) przyjęto szacunkowo na kwotę 20 000,00 zł brutto. 
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Kierownik Roman Peikert poinformował, że szacunkowy docelowy koszt obejmujący 

wykonanie zakresu robót wymienionych w pkt 1-3 określono na kwotę ok. 305 221,00 zł 

brutto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją na temat przewidywanych kosztów 

zakupu i wymiany węglowych kotłów ciepłowniczych, wykonania prac remontowych 

związanych z transportem i wymianą  kotłów w  kotłowni  CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

Ponadto Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów zwrócił uwagę na fakt, iż druga 

kotłownia, która znajduje się w budynku CKP, wytwarzająca ciepło dla Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu została wykonana w 2010 r., a użytkowana jest od 2011 r., natomiast jej 

amortyzacja zakończy się w 2024 r. 

Po dyskusji, mając na względzie ww. informację przekazaną przez Kierownika  

Romana Peikerta oraz zważywszy na stan techniczny kotłów w kotłowni CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Zarząd postanowił rozważyć możliwość zmiany sposobu 

ogrzewania Centrum. W tym celu polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów: 

1) wystąpić do Rozdzielni Gazu Racibórz o określenie warunków przyłączenia CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu do sieci gazowej i kosztów jednorazowych (inwestycyjnych)  

z tym związanych oraz przedstawienie zakładanych rocznych kosztów eksploatacji, 

2) wystąpić do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju o określenie 

przewidywanej opłaty przyłączeniowej CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

przy założeniu zwiększenia mocy grzewczej do wysokości 700 kW, ewentualnych innych 

warunków, oraz przedstawienie zakładanych rocznych kosztów eksploatacji, 

3) sprawdzić możliwości dofinansowania prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania 

zabudowań szkolnych CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w WFOŚiGW w Katowicach.  

Po uzyskaniu ww. danych Kierownik przygotuje kompleksową informację w przedmiotowej 

sprawie na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścili Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli 

dotyczącej procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ulicy Klasztornej 10 wraz z terenem 

przyległym. 
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Ww. wystąpienie pokontrolne znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 244420.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zalecenia pokontrolne  

Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej procesu dzierżawy i sprzedaży budynku  

przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym i w zakresie zalecenia nr 1, 2, 5 powierzył 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami ich wykonanie, a w zakresie zalecenia 

nr 4 powierzył jego wykonanie Kierownikowi Referatu Administracyjnego.  

Zarząd ustalił, iż Sekretarz Powiatu przygotuje kompleksową odpowiedź do Komisji 

Rewizyjnej, obejmującą wszystkie zalecenia sformułowane w ramach przedmiotowej 

kontroli.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli 

dotyczącej analizy wydatków związanych z promocją powiatu raciborskiego. 

Ww. wystąpienie pokontrolne znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 244419.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu zorganizowanie spotkania  

z udziałem Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, 

Kierownika Referatu Spraw Społecznych, Inspektora ds. współpracy z mediami w celu 

szczegółowego omówienia zalecenia pokontrolnego nr 1 Komisji Rewizyjnej dotyczącego 

stworzenia systemu koordynacji działań promocyjnych Starostwa, a następnie wypracowania 

stanowiska w tym zakresie. 

Po spotkaniu Sekretarz Powiatu przygotuje kompleksowe zawiadomienie do Komisji 

Rewizyjnej o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

 

Starosta poinformował, że wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 15.00.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 244558. 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że do Wydziału Finansowego wpłynęły pisma Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych tut. Starostwa dotyczące zmian w budżecie.  

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu omówiła pisma Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach: 
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1) nr MOWR.311/11/2015 z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcia 

w planie wydatków w Rozdziale 85420 z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

kwoty 8 080,00 zł na § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (6 000,00 zł) i na § 4170 

Wynagrodzenia bezosobowe (2 080,00 zł). Jak przekazano w piśmie w związku z wypłatą 

licznych świadczeń chorobowych w Rozdziale 85420 wychowawców zaistniała potrzeba 

zwiększenia środków w § 4110,  

2) nr MOWR.311/12/2015 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcia 

w planie wydatków w Rozdziale 85420 z § 4270 Zakup usług remontowych kwoty 

6 150,00 zł na § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  

Środki te zostaną przekazane na wykonanie ekspertyzy budowalnej dotyczącej 

rozszczelnienia instalacji solarnej w MOW-ie.  

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 244624  

i 244804. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcia w planie wydatków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach zgodnie z pismami  

nr MOWR.311/11/2015 z 10 grudnia 2015 r. oraz nr MOWR.311/12/2015 z 11 grudnia  

2015 r. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem Kierownika Referatu Spraw Społecznych  

nr ZS.3024.1.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczącym dokonania przesunięć w budżecie 

wynikających ze zmiany liczby dzieci pochodzących spoza Powiatu Raciborskiego,  

a przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 244538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcia w budżecie będącym  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych zgodnie z pismem nr ZS.3024.1.2015  

z dnia 10 grudnia 2015 r. wynikające ze zmiany liczby dzieci pochodzących spoza Powiatu 

Raciborskiego, a przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni 

Raciborskiej. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Kierownika.  

 

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 15 grudnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 grudnia 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 konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016 - 2018". 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie 

kultury. 


