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OR.II.0022.1.4.2016 

PROTOKÓŁ  NR 64/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 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 63/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 stycznia 2016 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że w piśmie nr BR.0012.1.9.2016 z dnia 29 stycznia br. Biura Rady 

błędnie poinformowano, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 2 lutego br.  

o godz. 15:45. W rzeczywistości posiedzenie to miało miejsce w dniu 1 lutego br.,  

stąd zachodzi konieczność poprawienia pkt 17 tematyki posiedzenia.   

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 9 lutego 2016 r.  

o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 63/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 stycznia  

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił 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 

249408. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 27 października 2015 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

podjęła uchwałę 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. 

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. 

Projekt uchwały w powyższej sprawie omawiany był na posiedzeniu w dniu 15 grudnia  

2015 r., a następnie skierowany został do konsultacji. W trakcie ich trwania zgłoszono uwagi 

co do wysokości dodatków funkcyjnych wicedyrektorów i kierowników zatrudnionych  

w poszczególnych typach szkół. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym uwagom przygotowano 

nową regulację w omawianym zakresie. Przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany 

do konsultacji społecznych oraz uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

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. 
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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 

251234. 

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 2016 rok, po poprawieniu w załączniku nr 2 drobnego błędu redakcyjnego. 

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 

251235. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016, na wniosek referującej, dokonał zmian w Rozdziale 70005 

w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami,  

w kwocie 5 106,00 zł z przeznaczeniem na podział geodezyjny nieruchomości Skarbu 

Państwa (5 000,00 zł) oraz podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (106,00 zł), a także 

poprawił w załączniku drobne błędy redakcyjne.  

Po zmianie, 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. 

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

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok  

budżetowy 2016. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

251205. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

zmiany uchwały w sprawie 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 

249410. 

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 zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie pt. „Nowe perspektywy w kształceniu zawodowym” realizowanego w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

250993. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału w projekcie 
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pt. „Nowe perspektywy w kształceniu zawodowym” realizowanego w ramach programu 

ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przekazał, że zamierza złożyć wniosek  

do udziału w konkursie dotyczącym osi priorytetowej 11 – Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego i działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Minimalna wartość projektu 

to 1 000 000,00 zł, wkład własny – 10%, wkładem tym może być np. wynajem sal. Termin 

składania wniosków: 22 lutego – 7 marca 2016 r. Szczegóły projektu będą znane  

w najbliższym czasie.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku 

śródrocznego „Zielona Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

250223. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 

251224.  

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia planu wydatków na 2016 r. w części,  

której dysponentem jest Wydział Organizacyjny. 

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

251437.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w 2011 r.  

po zmianie przepisów Prawa o ruchu drogowym starostom powierzono realizację nowego 

zadania, obejmującego m. in. likwidację pojazdów usuniętych z dróg publicznych  

i nie odebranych przez właścicieli z parkingu. Przed przejęciem tego zadania pojazdy takie 

były przechowywane na dwóch parkingach, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.  

W 2012 r. właściciele tych parkingów zwrócili się do Starosty Raciborskiego z wnioskiem 

o zwrot kosztów dozorowania łącznie 42 pojazdów w okresie od 27.10.2004 r. 

do 26.09.2012 r. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 

rozstrzygnięcia i ustalono wysokość zwrotu dla obu podmiotów na kwotę łączną  

158 842,83 zł (wnioskowana kwota to łącznie 324 046,- zł). Właściciele parkingów  

w kwietniu 2015 r. złożyli zażalenia na postanowienia Starosty domagając się zwrotu 

kosztów w większej wysokości. Od maja 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

w Katowicach rozpatrywało zażalenia. W dniu 28 grudnia 2015 r. Starostwo otrzymało 

postanowienia SKO, którymi umorzono postępowania z powodu wycofania zażaleń  

przez właścicieli parkingów. Postanowienia SKO stały się prawomocne z dniem 29 stycznia 

2016 r. W takim stanie prawnym wcześniejsze postanowienia Starosty Raciborskiego zostały 

utrzymane w mocy, zatem należy się spodziewać roszczeń właścicieli parkingów  

o wypłacenie przyznanego zwrotu kosztów przechowywania pojazdów. 

Ponieważ w czasie planowania budżetu na 2016 r. (wrzesień – listopad 2015 r.) sposób 

rozstrzygnięcia zażaleń nie był jeszcze znany, w planie wydatków na 2016 r.  

nie uwzględniono odrębnej kwoty na ten cel. Po analizie planu wydatków Wydziału Orga-

nizacyjnego, wskutek ograniczeń wydatków udało się wygospodarować kwotę 71 000,00 zł 

z wydatków bieżących. Dalsze ograniczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem 
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Starostwa grozi poważnymi zakłóceniami w działalności urzędu, dlatego najrozsądniejszym 

krokiem byłoby w tych okolicznościach zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyj-

nego o 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dozór pojazdów. Środki  

na ten cel mogłyby pochodzić z rezerwy budżetowej. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że plan rezerwy ogólnej na 2016 r. wynosił 

105 300,00 zł. W dniu 19 stycznia 2016 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, zmniejszając plan rezerwy ogólnej o kwotę 

7 800,00 zł i zwiększając plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu o ww. kwotę, z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe i pieniężne przyznawane  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. Na dzień dzisiejszy rezerwa ogólna wynosi  

97 500,00 zł. W związku z powyższym Inspektor Dominika Budzan zaproponowała,  

aby zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego o brakującą kwotę 88 000,00 zł 

nastąpiło z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego w kwietniu br. Ponadto przekazała, 

że w rozmowie z Kierownikiem Referatu Administracyjnego ustaliła, że po dokonaniu 

stosownych zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego,  

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dozór pojazdów na parkingach, a następnie 

zwiększeniu planu wydatków Wydziału w kwietniu br., bieżąca działalność urzędu  

nie zostanie zakłócona. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zwiększenia planu 

wydatków na 2016 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny  

z przeznaczeniem na realizację zadania, obejmującego m. in. likwidację pojazdów usuniętych 

z dróg publicznych i nie odebranych przez właścicieli z dwóch parkingów, prowadzonych 

przez podmioty zewnętrzne zadecydował, aby w pierwszej kolejności środki na ww. cel 

zostały przesunięte z wydatków bieżących Wydziału Organizacyjnego.  

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwiększenie planu wydatków Wydziału o brakującą 

kwotę 88 000,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego w kwietniu br.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zaopiniowania planów naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2016/2017,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

250583.  

Wicestarosta przekazał, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu w terminie do 30 listopada 2015 r. złożyli propozycje zadań naborowych  
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na rok szkolny 2016/2017. Liczba planowanych przez dyrektorów szkół oddziałów na rok 

szkolny 2016/2017 to: 

- w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych – 39, 

- w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych – 6.  

 

W roku szkolnym 2015/2016 zostały uruchomione 34 oddziały klas I szkół młodzieżowych, 

gdzie podjęło naukę 1048 uczniów, w tym 36 uczniów drugorocznych. Uruchomiono  

1 oddział szkół dla dorosłych oraz 2 kursy kwalifikacyjne zawodowe w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.  

Zgodnie z analizą demograficzną na rok szkolny 2016/2017 liczba uczniów z III klas 

gimnazjum na terenie Powiatu Raciborskiego kształtuje się na poziomie 832. Prognozowana 

liczba uczniów do przyjęcia do klas I szkół ponadgimnazjalnych to około 15% więcej,  

czyli około 957 uczniów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2016/2017 oraz wyraził zgodę na ich publikację 

w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów III klas gimnazjum. 

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba uruchomionych oddziałów 

klas pierwszych dla młodzieży kształtować się będzie na poziomie 39 oddziałów, tj.:  

 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: I Liceum Ogólnokształcące  

– 5 oddziałów + 1 oddział Liceum Plastycznego (0,5 oddziału techniki graficzne + 0,5 

oddziału fotografia),  

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 5 oddziałów,  

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Technikum nr 1 – 5 oddziałów, 

b) Technikum nr 2 – 3 oddziały, 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – 3 oddziały, 

d) Technikum nr 3 – 4 oddziały (w tym nowy kierunek – technik agrobiznesu 0,5 oddziału), 

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 – 4 oddziały, 

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

a) Technikum nr 4 – 5 oddziałów (w tym nowy kierunek – technik cyfrowych procesów 

graficznych 0,5 oddziału), 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 – 5 oddziałów (propozycja nowego kierunku  

w klasie wielozawodowej – kierowca/mechanik 0,5 oddziału).  
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W  przypadku szkół dla dorosłych Zarząd zdecydował, że łączna liczba oddziałów klas 

pierwszych dla dorosłych kształtować się będzie na poziomie 6 oddziałów, tj.: 

 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – 1 oddział (florysta), 

b) kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

- A.22 – prowadzenie działalności handlowej – 1 kurs, 

- T.15 – planowanie i organizacja usług gastronomicznych – 1 kurs, 

- A.23 – projektowanie fryzur – 1 kurs, 

- R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 1 kurs, 

- R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej – 1 kurs, 

- A.25 – wykonywanie i realizacja projektów mulimedialnych – 1 kurs, 

- A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – 1 kurs, 

- B.33 – organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – 1 kurs, 

- R.21 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu – 1 kurs. 

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

a) Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych – 3 oddziały, 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2 oddziały, 

c) kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

- M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających – 1 kurs, 

- M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 kurs, 

- E.24 – eksploatacje maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 1 kurs. 

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na utworzenie 2 klas pierwszych w Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu 

szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

251180.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej dot. zakupu 

szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu powróci na kolejnym 

posiedzeniu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. obowiązku składania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania przez Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, na żądanie Wojewody Śląskiego, prowadzącego 

postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski własności 

nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe. 

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

250346.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. obowiązku składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania  

przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, na żądanie Wojewody Śląskiego, 

prowadzącego postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski 

własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe powróci na kolejnym 

posiedzeniu, polecając Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzejowi 

Chroboczkowi oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami jej uzgodnienie  

z radcą prawnym tut. Starostwa. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił:  

 

1) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 250353,  

2) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 250355.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących: 

1) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,  

2) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 lutego 

2016 r. 

 

Starosta zaprezentował opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 20 stycznia 2016 r., która znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 250040. 

 

Nawiązując do informacji przekazanej na wstępie Starosta przedstawił pismo Biura Rady  

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lutego 2016 r. godz. 15:45. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251231.  

 

Starosta zaprezentował interpelacje złożone przez radnych na sesji w dniu 26 stycznia 2016 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251469.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Szymona Bolika,  

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Artura Wierzbickiego oraz na interpelację nr 1 radnego Dominika Koniecznego,  

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Komunikacji  

i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 radnego Dominika Koniecznego,  

4) Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa udzielić odpowiedzi na interpelację 

nr 2 radnego Dawida Wacławczyka, a Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 

w Raciborzu na interpelację nr 1 radnego Dawida Wacławczyka. O powyższym Kierownik 

poinformuje PINB,  
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5) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 3 

radnego Dawida Wacławczyka, a Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

na interpelację nr 3 radnego Dominika Koniecznego. O powyższym Kierownik 

poinformuje PZD.  

 

Wicestarosta odczytał odpowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na interpelacje radnej Katarzyny Dutkiewicz złożone na sesji w dniu 22 grudnia 2015 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251565.  

Odpowiadając na interpelację cyt. „Na jakim etapie znajduje się sprawa odwołania w związku 

z nałożoną na szpital karą finansową i związanym z nią żądaniem zwrotu pieniędzy 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia za jeden ze realizowanych w szpitalu programów 

lekowych?” Dyrektor wyjaśnił, że w związku z otrzymanym w dniu 2 października 2015 r. 

wystąpieniem pokontrolnym Szpital zgłosił zastrzeżenia przesłane do Dyrektora Śląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 9 października 

2015 r. oraz zażalenie na czynności Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  

w Katowicach przesłane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.  

Na ww. pisma Szpital otrzymał tylko informację z Narodowego Funduszu Zdrowia Centrala 

w Warszawie Departament Gospodarki Lekami z dnia 8 grudnia 2015 r., w której przekazano, 

że nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w ustawowym terminie, ze względu na stopień jej 

skomplikowania. Sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.  

Nawiązując do interpelacji cyt. „W kwestii kształtowaniu wynagrodzeń pracowników firm 

zewnętrznych dostarczającej posiłki dla szpitala i sprzątającej obiekt szpitala” Dyrektor 

przekazał, że: „Umowa na wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń medycznych  

i administracyjnych Szpitala (o łącznej powierzchni 22 270 m²) obowiązuje od 01.01.2016 r. 

do 31.01.2019 r., tj. 37 miesięcy. Wartość usług sprzątania objętych obecną umową wynosi 

6 649 599,30 zł brutto. Miesięczna wartość usług sprzątania wynosi 179 718,90 zł brutto,  

tj. 2 156 626,8 zł brutto/rok.  

Symulacja finansowa dotycząca rocznych kosztów ponoszonych przez Szpital w przypadku 

samodzielnego sprzątania pomieszczeń szpitalnych została opracowana na podstawie: 

1) obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów dotyczących minimalnej stawki brutto 

wynagrodzenia,  

2) obowiązujących na terenie Szpitala dokumentów: „Schemat sprzątania i dezynfekcji 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” oraz „Plan higieny szczegółowy 

zakres sprzątania – schemat oddziały i komórki organizacyjne Szpitala Rejonowego  
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im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”,  

3) uśrednionych cen rynkowych środków myjących, dezynfekcyjnych i innych 

wykorzystywanych (zgodnie z ww. planem higieny) obecnie na terenie Szpitala  

do kompleksowego utrzymania czystości.  

 

Koszt zatrudnienia personelu realizującego usługę sprzątania na terenie Szpitala. Założenie: 

1) wynagrodzenie pracownika – 2 220,55 zł, w tym: 1 850,00 zł minimalna stawka brutto  

+ koszt pracodawcy (ZUS, Fundusz Pracy),  

2) obecnie na terenie Szpitala pracuje 65 osób, w tym: 64 osoby sprzątające oraz 1 osoba 

koordynująca/nadzorująca.  

Koszt wynagrodzenia: 65*2 220,55 zł = 144 336,08 zł/miesiąc, tj. 1 732 032,9 zł/rok.  

 

W przypadku zatrudnienia ww. osób przez Szpital należy uwzględnić dodatkowe wydatki 

poniesione n.in. na zakup odzieży roboczej, obuwia profilaktycznego dla pracowników (cena 

jednego pełnego kompletu to ok. 80,00 zł), wzrost kosztów prania tej odzieży oraz wzrost 

składki PFRON.  

Koszt środków wykorzystywanych do kompleksowego utrzymania czystości, w tym:  

- środki myjące – 43 996,00 zł/rok,  

- środki dezynfekcyjne – 631 666,00 zł/rok,  

- papier toaletowy i ręczniki papierowe – 192 291,00 zł/rok,  

- worki na odpady – 109 034,00 zł/rok.  

Razem: 976 987,00 zł/rok. 

 

Łączny planowany koszt ponoszony przez Szpital w przypadku samodzielnego sprzątania 

pomieszczeń szpitalnych uwzględniający tylko minimalne koszty wynagrodzeń oraz zakup 

środków do kompleksowego utrzymania czystości wynosi: 2 709 019,90 zł/rok.  

Ponadto należy uwzględnić konieczność zakupu wózków oraz pozostałych narzędzi pracy 

niezbędnych do wykonania usług sprzątania. […] 

Koszt usług sprzątania w latach 2014 i 2015 oraz planowany zgodnie z umową na rok 2016: 

- 2014 r. – 1 721 051,37 zł brutto,  

- 2015 r. – 1 761 600,72 zł brutto,  

- 2016 r. – 2 156 626,80 zł brutto.”. 
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Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych ze zmianami w planie finansowym   

Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2016 rok polegającymi na:  

1) dokonaniu zmian w Rozdziale 70005 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie 

kosztów podziałów geodezyjnych nieruchomości w trakcie prowadzonych postępowań,  

2) zmniejszeniu w Rozdziale 80146 o kwotę 161 102,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Ww. zmiany ujęte zostały w Zarządzeniu Nr 22/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 2 lutego 

2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

na rok 2016. 

 

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 2 lutego 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 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 upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie pt. „Nowe perspektywy w kształceniu zawodowym” realizowanego w ramach 

programu ERASMUS+. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 


