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OR.II.0022.1.3.2016 

PROTOKÓŁ  NR 63/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 stycznia 2016 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 62/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 stycznia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Biuro Rady przekazało dodatkowo: opinię Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia  

w dniu 25 stycznia 2016 r. oraz opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia  

w dniu 25 stycznia 2016 r., stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia  

(pkt 14 i 15).  

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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 2 lutego 2016 r.  

o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 62/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 stycznia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok. 

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

249623. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, iż w przedmiotowym projekcie uchwały,  

w stosunku do wersji projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 19 stycznia  

br., zmieniły się kwoty ogółem, co jest konsekwencją zmian dokonanych przez Zarząd  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (dochody i wydatki bieżące +50 zł). To samo 

dotyczy także nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

Jednocześnie Inspektor Dominika Budzan przekazała, że z ww. projektami uchwał zostali 

zapoznani radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które miało miejsce  

w dniu 25 stycznia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

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

249624. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 stycznia 2016 r. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 26 stycznia 2016 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                  

nr OR.II.0022.3.1.2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku. 

 

Nawiązując do przekazanego na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania Wicestarosta zaproponował, aby w § 11 ust. 2 otrzymał brzmienie:  

„2. W celu rozliczenia dotacji Powiat ma prawo wymagać przedłożenia oryginałów 

dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wskazanych w art. 90 ust. 3d ustawy”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że Wicestarosta na sesji w dniu 26 stycznia  

2016 r. zgłosi ww. autopoprawkę do brzmienia § 11 ust. 2 projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

250213. 

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 
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Raciborskiego na 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Inspektor 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 2016. 

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

250214. 

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 2016,  

po wprowadzeniu drobnej autopoprawki w podstawie prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

249632. 

Wicestarosta zaproponował, aby powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w składzie:  

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego: 

a) Adrian Plura; 

b) Danuta Miensopust; 

c) Beata Janowicz; 

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

a) Agnieszka Bąk; 

b) Adam Pukocz; 

3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej: Martyna Rejner; 

4) jeden przedstawiciel rady rodziców: Joanna Musioł; 

5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych: 

a) Teresa Ćwik; 

b) Teresa Frencel. 
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Wicestarosta poinformował, że na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczono 

Adriana Plurę. Posiedzenie komisji zaplanowano na 24 lutego 2016 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 przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (II)”. 

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

249953. 

Wicestarosta przekazał, że ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (II)” 

pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2016 roku zaktywizować do 180 osób 

bezrobotnych, w wieku do 29 roku życia. Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże, 

szkolenia zawodowe, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Wszystkim uczestnikom projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany 

Działania. Powyższy projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2016 r. 

W roku 2015 PUP w Raciborzu realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie raciborskim (I)”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (II)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

250211.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

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

250193.  

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr 37/147/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 Panu Arturowi Krawcowi  

na okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 

Z uwagi na fakt, iż 30 czerwca br. upływa termin powierzenia funkcji jw., należy ogłosić 

konkurs na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. W pierwszej 

kolejności polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosować pisma  

do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady rodziców placówki jw.,  

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.   

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych  

i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2015. 

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

249890.  

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z § 14 ust. 5 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor złożył informację z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 
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pomieszczeń. Z przedstawionych informacji wynika, że Szpital w 2015 r. zawarł 3 nowe 

umowy oraz kontynuował 19 dotychczasowych umów, z których 2 zakończyły się  

do dnia 31 grudnia 2015 r. Łącznie z tytułu umów i dzierżaw w 2015 roku Szpital uzyskał 

przychody finansowe w kwocie ponad 859 065,00 zł, przy przychodach w kwocie ponad 

919 700,00 zł w 2014 roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2015. 

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

250191.  

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor poinformował, iż w 2015 roku Szpital zbył mienie ruchome małej wartości na kwotę 

207,40 zł. W roku 2014 Szpital nie sprzedał mienia małej wartości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2015.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej  

w dniu 27 stycznia 2016 r. godz. 15.30 oraz w dniu 28 stycznia 2016 r. godz. 15.30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 250136.  

 

Starosta zaprezentował wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 18 stycznia 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 250276.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek radnej Teresy Frencel złożony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  
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oraz Bezpieczeństwa w dniu 18 stycznia 2016 r. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

 

Starosta omówił materiały dodatkowe otrzymane z Biura Rady, tj.: 

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 250581,  

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2016 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 250597. 

 

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 26 stycznia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 stycznia 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie raciborskim (II)”. 


