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OR.II.0022.1.8.2016 

PROTOKÓŁ  NR 68/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 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 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 lutego 2016 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2016 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 63/281/2016 w dniu 26 stycznia 

2016 r. oraz projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego z nią związane. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz sprawy różne. 

 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przypadku gdy Zarząd podejmie decyzję  

o zwiększeniu z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego planu finansowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o kwotę 12 000,00 zł w związku z koniecznością 

zakupu niezbędnej ilości szafek dla uczniów, do porządku obrad należy wprowadzić 

dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że po wysłaniu materiałów na posiedzenie 

Zarządu otrzymała pismo Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok polegających  

na zwiększeniu planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
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„Mechanik” w Raciborzu o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne 

ogrodzenia od strony Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Mając na uwadze powyższe 

przygotowano kolejny, dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

Starosta dodał, że Biuro Rady przekazało dodatkowo opinię Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa z posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r. 

Po rozszerzeniu porządku posiedzenia przedmiotowe projekty uchwał dot. spraw finansowych 

zostaną ujęte jako pkt 12 – 13, pozostałe materiały jako pkt 14 – 21, a opinia ww. Komisji 

jako pkt 22.  

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 poinformował, że na godz. 08.15 zaproszono kandydata na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszkę Busuleanu-Jaksik.   

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 8 marca 2016 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.   

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2016 r.  

przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Nr 63/281/2016 w dniu 26 stycznia 2016 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

255214. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 24 lutego 2016 r. Komisja konkursowa jw. 

przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła 

uchwałę o: 

1) dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych kandydatów: 

a) Agnieszka Busuleanu-Jaksik; 

b) Ewelina Uriasz; 

2) o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych 

kandydatów: 

a) Grzegorz Tomasiak; 

b) Mariola Jakacka. 

 

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) 

kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może  

w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania 

konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy.  

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu została Agnieszka Busuleanu-Jaksik. Zgodnie  

z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia do przedmiotowej karty informacyjnej dołączono 

dokumentację postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej; 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

255169. 
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Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2016 r. 

przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr 63/281/2016 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 stycznia 2016 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

przy ul. Stalmacha 12. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. 

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

255176. 

Wicestarosta zaproponował, aby w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzyć Agnieszce 

Busuleanu-Jaksik stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12 od dnia 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2021 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12, po wprowadzeniu 

drobnej autopoprawki w § 1. 

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

 

Wicestarosta omówił  projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu. 

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

255552. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

W dalszej kolejności Starosta zapoznał zebranych z projektami uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, których podjęcie jest niezbędne w związku ze zmianą personalną  

na stanowisku dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił 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 

255355. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

255352. 

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

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

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających 

jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2016. 

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

255351. 

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

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

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2016. 

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

255349. 

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

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

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

W tym miejscu Starosta przywitał na posiedzeniu Agnieszkę Busuleanu-Jaksik, a następnie 

wręczył akt powierzenia funkcji stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 na okres od dnia 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2021 r. 

W imieniu swoim oraz zebranych złożył dyrektorowi serdeczne gratulacje oraz życzył 

powodzenia w kierowaniu placówką.  

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszka Busuleanu-Jaksik 

przedstawiła plan pracy i zamierzenia na najbliższe miesiące. Poinformowała, iż w związku  

z tym, że obejmuje stanowisko w trakcie trwania II semestru roku szkolnego 2015/2016  

nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia radykalnych zmian w funkcjonowaniu 
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placówki. Zaplanowane imprezy o charakterze powiatowym i wewnętrznym odbędą się  

w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy. Podkreśliła, iż w pierwszej kolejności 

najważniejszym zadaniem będzie stworzenie zgranego zespołu współpracujących ludzi, 

których praca i zapał zaowocują nowymi projektami promującymi placówkę i wspierającymi 

utalentowaną młodzież. Zadeklarowała także, że zaproponuje, aby Ewelina Uriasz została  

wyznaczona jako nauczyciel zastępujący dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu w przypadku nieobecności. 

Na tym spotkanie z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu zakończono.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum nr 3 

wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

kształcenia w zawodzie: technik agrobiznesu – 311402. 

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

255345. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik agrobiznesu 

– 311402. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia 

planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o 12.000 zł  

w związku z koniecznością zakupu niezbędnej ilości szafek dla uczniów. 

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

255691. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o 12 000,00 zł z rezerwy ogólnej 

Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów. Jednocześnie 

poinformował, że Rada Rodziców ZSO nr 1 w Raciborzu przekaże na ten cel kwotę 
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10 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o 12 000,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu 

Raciborskiego w związku z koniecznością zakupu niezbędnej ilości szafek dla uczniów. 

 

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu zaprezentowała dodatkowy 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 

255803. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza się  

w Rozdziale 75818 plan rezerwy ogólnej o kwotę 12 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się  

w Rozdziale 80120 o ww. kwotę plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów. 

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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy 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 

255801. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w omawianym projekcie uchwały zwiększa się  

w Rozdziale 80130 plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac 

modernizacyjnych ogrodzenia oraz śmietnika od strony Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

i zmniejsza się w Rozdziale 80195 o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Centrum. 

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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

255407. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął  

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2016 r. wyrażając zgodę na: 

1) wpisanie do kalendarza imprezy kulturalnej pn.: „Procesja konna ku czci św. Urbana”  

oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1 000,00 zł, 

2) wpisanie do kalendarza warsztatów i spotkań kobiet powiatu raciborskiego 

organizowanych w ramach Nieformalnej Grupy Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego  

oraz udzielenie wsparcia finansowego w łącznej wysokości 1 800,00 zł (w tym 800,00 zł   

- przeniesienie środków finansowych zaplanowanych pierwotnie na prowadzenie Gali 

„Mieszko AD 2015”). 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie 

prośby Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

dot. wyrażenia zgody na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych  

w Raciborzu wchodzącego w skład Centrum jw. 

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

255682. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dniem 1 września 2016 r. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowanie  

na jedno z najbliższych posiedzeń projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

255422. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za 2015 r. oraz zestawienia korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego w ciągu roku sprawozdawczego 2015 – 2016 za rok 2015. 

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

255329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za rok 2015  

oraz informację nt. korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki w ciągu roku 

sprawozdawczego 2015 – 2016 za rok 2015. 

W związku z pojawiającymi się korektami sprawozdań do poprawy Zarząd przypomina,                 

że Dyrektor jednostki oraz główna księgowa odpowiadają za wykazanie w sprawozdaniu 

danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, a także za sporządzenie               

i przekazanie sprawozdania w terminie. Działania niezgodne z powyższym na podstawie              

art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168) są naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych. Jednocześnie zwraca uwagę, że za gospodarkę finansową jednostki odpowiada 

Dyrektor placówki. Mając na uwadze powyższe, Wydział Finansowy wystosuje pismo                  

do dyrektorów jednostek.  

 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Karolina Kunicka zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dotację do Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Ratownicy przyszłości  

– niemiecko-polska wymiana młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych” („Retter von 

Morgen – Deutsch-Polnischer Austausch der Jugendfeuerwehren“). 

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

255066. 
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Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Karolina Kunicka przekazała, że ww. projekt 

realizowany będzie przez Powiat Raciborski oraz Powiat Märkischer Kreis (Niemcy)  

na terenie powiatu raciborskiego w dniach 10-14 października 2016 roku. Weźmie w nim 

udział do 50 osób, w tym po 20 członków młodzieżowych OSP oraz 5 opiekunów 

(kierownicy drużyn, przedstawiciele Straży Pożarnej) z każdego samorządu. Jego głównym 

celem jest m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń nt. zadań, roli i organizacji młodzieżowych 

OSP w powiatach, przeprowadzenie ćwiczeń w sytuacji wypadku w ramach konkursów, 

zawodów, gier i zabaw, zwiedzanie komend straży pożarnej w powiecie raciborskim, 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (m.in. zajęcia ratowniczo-gaśnicze  

w miasteczku pożarowym), zapoznanie ze sprzętem, organizacją i metodami pracy. 

Całkowity szacowany koszt projektu do poniesienia przez oba samorządy wynosi  

9 500,00 Euro. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 60 % kosztów całkowitych projektu,  

tj. 5 700,00 Euro. Wkład własny wynosi 40 % całkowitych kosztów projektu,  

tj. 3 800,00 Euro (ok. 16 800,00 zł, przy założeniu, że kurs Euro wynosi 4,40 zł) do podziału 

na dwa samorządy uczestniczące, tj. ok. 1 900,00 Euro (ok. 8 400,00 zł).  

Wnioski o dotację powyżej 10 000,00 zł należy składać nie później niż cztery miesiące  

przed planowanym terminem rozpoczęcia projektu. Przed końcowym rozliczeniem projektu 

dotacjobiorca może otrzymać maks. 80 % dotacji, pozostałe 20 % może być przekazane 

dopiero po przedstawieniu rozliczenia końcowego. Jednorazowa wypłata całej kwoty dotacji 

możliwa jest wyłącznie po przedstawieniu rozliczenia końcowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację projektu  

pn. „Ratownicy przyszłości – niemiecko-polska wymiana młodzieżowych ochotniczych 

straży pożarnych” („Retter von Morgen – Deutsch-Polnischer Austausch  

der Jugendfeuerwehren“) do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przez partnera,  

tj.  Powiat Märkischer. W przypadku przyznania dotacji Zarząd wyraził zgodę na realizację 

ww. projektu.  

 

Starosta przedstawił: 

1) wnioski i opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

w dniu 22 lutego 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod 

numerem UID 255237.  
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Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1 oraz pytanie radnej Teresy Frencel zgłoszone podczas ww. wspólnego 

posiedzenia Komisji. Po otrzymaniu opinii prawnej, o której mowa w przedmiotowym 

pytaniu należy przekazać ją na posiedzenie Zarządu, 

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 255250,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 lutego 2016 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 255487,  

4) dodatkową opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 22 lutego 2016 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 255735. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu sp. z o. o. z dnia 24 lutego 2016 r. dot. wprowadzenia 

dodatkowych zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletów 

autobusowych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 255585. 

Wicestarosta przypomniał, że realizując kolejną interpelację zgłoszoną na sesji  

w dniu 26 stycznia 2016 r., poproszono Prezesa o ocenę skutków finansowych w przypadku 

przystąpienia Przedsiębiorstwa do grona podmiotów realizujących ustawę z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Celem ułatwienia sporządzenia stosownych kalkulacji 

przedstawiono informację o liczbie Kart wydanych przez poszczególne Gminy Powiatu 

Raciborskiego. W swoim piśmie Prezes Zarządu poinformował, że Przedsiębiorstwo jest 

zainteresowane wprowadzeniem dodatkowych zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

przy zakupie biletów autobusowych. Wzorując się taryfami obejmującymi komunikację 

realizowaną przez Powiat Wodzisławski zaproponował wprowadzenie ulgi przy zakupie 

biletów miesięcznych szkolnych w wysokości 15 %. Odnosząc się do danych dotyczących 

ilości wydanych przez Gminy Kart Dużej Rodziny stwierdził, iż ocena skutków finansowych 

dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest 

niemożliwa. W celu sporządzenia stosownych kalkulacji niezbędne jest określenie ilości osób 

posiadających Karty Dużej Rodziny i korzystających z komunikacji autobusowej  

wraz z podaniem tras na jakich się przemieszczają.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzejowi Chroboczkowi do realizacji sprawę dot. wprowadzenia przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o. o. dodatkowych zniżek dla posiadaczy 

Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletów autobusowych.  

 

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 1 marca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. 

6. 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających 

jednostce. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

technik agrobiznesu – 311402. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 


