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OR.II.0022.1.20.2016 

PROTOKÓŁ  NR 80/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 maja 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 79/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 maja 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. 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 24 maja 2016 r.  

o godz. 08.00. Na posiedzenie to zostanie zaproszony Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, celem omówienia sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r.  

Wicestarosta przekazał, że dniu dzisiejszym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach  

weźmie udział w debacie pt. „W jaki sposób organizować kształcenie uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 79/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 maja 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu zapisów na str. 4.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

266555. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

Uchwały.”,  

2) w Rozdziale 75515 zmniejsza się o kwotę 61 800,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem dla Referatu Spraw 

Społecznych,  

3) w Rozdziale 85201 zwiększa się o kwotę 61 800,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo  

– wychowawcze,  

4) zmianie uległy kwoty ogółem.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2016 r. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

266557. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmienią się kwoty 

ogółem, po podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 wniósł do niego autopoprawki polegające na zmianie kwot 

ogółem.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 31 maja 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

266249. 

Starosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXIX/395/2005  

z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanowiła tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,  

a Uchwałą Nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. określiła zasady ich nadawania. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł wraz z medalem może być nadawany osobom fizycznym 

uchwałą rady na wniosek m.in. zarządu powiatu. 

W związku z powyższym w imieniu Zarządu, Starosta zawnioskował o nadanie tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” panu Thomasowi Gemkemu, staroście 

partnerskiego samorządu Märkischer Kreis położonego w Nadrenii Północnej-Westfalii 

(Niemcy). 
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Starosta podkreślił, że nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” jest formą 

publicznego uhonorowania pana Thomasa Gemkego za jego osobiste zaangażowanie  

i skuteczną działalność na rzecz polsko-niemieckiej współpracy i przyjaźni. 

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2016 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

266262. 

W imieniu Zarządu, Starosta zawnioskował o nadanie tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego” panu Adamowi Hajdukowi. 

Nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” jest formą publicznego 

uhonorowania pana Adama Hajduka za jego osobiste zaangażowanie i skuteczną działalność 

na rzecz społeczności powiatu raciborskiego oraz promocji ziemi raciborskiej w kraju  

i za granicą. Dzięki zaangażowaniu pana Hajduka w utrzymywanie i rozwijanie 

międzynarodowej współpracy, powiat raciborski nawiązał nowe, wartościowe i stabilne 

partnerstwa z samorządami z Niemiec (Landkreis Elbe-Elster) i Ukrainy (Komsomolsk). 

Starosta przypomniał, że dzięki inicjatywie i staraniom pana Hajduka w 2009 r. samorząd 

rozpoczął realizację najdroższego w dotychczasowej historii powiatu jednostkowego 

projektu, tj. remontu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W kolejnych latach rozpoczęły się 

prace modernizacyjne przy XIII-wiecznej kaplicy pw. św. Tomasza Becketa. 

Obie inwestycje zostały zrealizowane, a zamkowy kompleks jest dostępny dla mieszkańców  

i turystów, stanowiąc wizytówkę całego regionu i ciesząc się dużą popularnością.  

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2016 r. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w roku 2015”. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

266096. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                    

o pomocy społecznej dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu 

coroczne sprawozdanie z działalności centrum. W opracowanym sprawozdaniu Dyrektor 

PCPR w Raciborzu zaproponował, aby Referat Spraw Społecznych tut. Starostwa odpowiadał 

za realizację zadania w zakresie sprawowania kontroli funkcjonowania rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powyższa propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

Zarząd po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniem wniósł autopoprawkę polegającą  

na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego na str. 46.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015” i postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 31 maja 2016 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

266531. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w Rozdziale 85205 zwiększa się o kwotę 1 694,00 zł plan dochodów powiatu, w związku  

z otrzymaniem zwrotu dotacji ze Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w Raciborzu,  

3) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na podróże służbowe,  

4) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,  

5) w Rozdziale 80120 zmniejsza się o kwotę 12 140,00 zł plan wydatków będących  

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

Specjalnych w Raciborzu,  

6) w Rozdziale 80134 zwiększa się o kwotę 6 090,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, 

7) w Rozdziale 85205 zwiększa się o kwotę 1 694,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji 

niewłaściwie wykorzystanej przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu,   

8) w Rozdziale 85404 zwiększa się o kwotę 4 400,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, 

9) w Rozdziale 85406 zmniejsza się o kwotę 4 400,00 zł plan wydatków będących  

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

Specjalnych w Raciborzu,  

10) zmianie uległy kwoty ogółem.  

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 2016 rok. 

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

 

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 2016. 



 

 

7 

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

266532. 

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. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

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

265662. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że zgodnie  

z § 17 ust. 1 Uchwały Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

z udziałem Powiatu Raciborskiego Zarząd ogłasza publiczne postępowanie kwalifikacyjne  

na kandydatów do rady nadzorczej spółki z ramienia Powiatu.  

Ogłoszenie o naborze publikuje się na stronach internetowych Powiatu, w tym w Biuletynie 

Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Spośród złożonych ofert spełniających wymogi określone w § 17, § 19, § 20 ww. Uchwały 

Zarząd wskazuje kandydatów na członków rady z ramienia Powiatu. 

Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że przedmiotowy projekt uchwały został przygotowany  

na posiedzenie w dniu 10 maja br. W związku z powyższym określono, że oferty należy 

składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłać na adres 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza” 

do 31 maja 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). W związku  

z tym, iż na poprzednim posiedzeniu zdecydowano, że do tematu Zarząd powróci  

w dniu dzisiejszym, celowym wydaje się, aby przedłużyć termin na składanie ofert.  

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

o naborze kandydatów na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 
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Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł 

autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu w załączniku, który otrzymał brzmienie:  

„Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Rada Nadzorcza" do 9 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu 

do Urzędu).”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  

o naborze kandydatów na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

 

Zarząd polecił Inspektorowi ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej opublikowanie  

ww. ogłoszenia na stronach internetowych Powiatu Raciborskiego, w tym w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a także  

w tygodniku „Nowiny Raciborskie”.  

Jednocześnie polecił jego przekazanie do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 

celem opublikowania w BIP-ie.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

266529. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu.  
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Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

266860. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania starostwa 

powiatowego określa regulamin organizacyjny. Z dniem 9 lipca 2015 r. na mocy nowelizacji 

ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 871) kompetencja uchwalania 

regulaminu organizacyjnego „przeszła” z rady powiatu na organ wykonawczy. Art. 32 ust. 2 

pkt 6 określa, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności uchwalanie regulaminu 

organizacyjnego starostwa powiatowego. Na dzisiejsze posiedzenie przygotowano w celach 

informacyjnych kartę dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, w przypadku jej zatwierdzenia zostanie opracowany stosowny projekt uchwały.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że realizując pierwszy etap zmian organizacyjnych 

mających na celu uproszczenie struktury, zwiększenie wydajności i skuteczności pracy, 

centralizację siedziby oraz poprawę systemu zastępstw, przygotowała do zatwierdzenia kilka 

niżej opisanych propozycji reorganizacji zgłaszanych w 2015 r., które są warunkiem dalszego 

sprawnego i skutecznego funkcjonowania niektórych obszarów Starostwa  

wraz z wyznaczeniem ostatecznego terminu wprowadzenia ich w życie: 

I. etap pierwszy – propozycje o charakterze pilnym i ważnym; 

1) likwidacja Biura Obsługi Prawnej; utworzenie w Wydziale Organizacyjnym nowego 

stanowiska, które koordynować będzie kompleksową obsługę prawną świadczoną na rzecz 

Starostwa i  jednostek organizacyjnych Powiatu przez zewnętrzne kancelarie radców 

prawnych lub adwokatów, organizować i kontrolować będzie udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, realizować zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, a także 

zastępować podczas nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów; przeniesienie 

lokalizacji radców prawnych – pok. nr 6 budynek A (aktualnie audyt i kontrola); 

Termin: niezwłocznie, do 31 maja 2016 r. 

2) przeniesienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów do budynku A – pok. nr 7  

(po radcach prawnych) oraz realizacja zadania wzajemnego zastępowania podczas 

nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego na stanowisku, o którym mowa  

w pkt 1; 

Termin: niezwłocznie, do 31 maja 2016 r. 
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3) likwidacja Referatu Zamówień Publicznych; przejęcie przez Referat Administracyjny 

zadania dotyczącego zamówień publicznych oraz nowe podzielenie zadań między 

stanowiskami ds. zamówień publicznych, ds. zaopatrzenia i ds. administracyjnych 

(docelowo także przejęcie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych); przeniesienie 

lokalizacji i zorganizowanie dwóch stanowisk pracy w pok. nr 10 budynek B (tzw. niski 

parter); 

Termin: do 31 maja 2016 r. 

Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2016 r. 

4) przeniesienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do budynku B  

(tzw. niski parter – dwa biura obok kancelarii tajnej) przy pl. Okrzei i utworzenie na bazie 

PCZK Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który przejąłby dodatkowo 

zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych 

osobowych. Kierownikowi tego Referatu lub wybranemu pracownikowi konieczne jest 

powierzenie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 

Termin przeniesienia lokalizacji: niezwłocznie, do 31 sierpnia 2016 r. 

Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2016 r. 

5) utworzenie Referatu Audytu i Kontroli na czele z Audytorem Wewnętrznym, na bazie 

dotychczasowych 3 samodzielnych stanowisk: Audytu Wewnętrznego, ds. Kontroli 

Zarządczej i Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością w budynku A – pok. nr 5  

(po zamówieniach publicznych); przejęcie zadań dotyczących kontroli zewnętrznych, 

postępowań w sprawie skarg i wniosków, analizy oświadczeń majątkowych oraz kontroli 

wewnętrznej; 

Termin: niezwłocznie, do 30 czerwca 2016 r. 

Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2016 r. 

6) realizacja zadania kontroli pieczy zastępczej w Referacie Spraw Społecznych (dotychczas 

w PCPR), utworzenie nowego stanowiska oraz zorganizowanie wszystkich stanowisk 

pracy Referatu w dwóch pomieszczeniach zajmowanych dotychczas przez Referat 

(budynek B tzw. niski parter) bez biura nr 13; 

Termin: do 31 sierpnia 2016 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził do realizacji opisane wyżej propozycje  

oraz zobowiązał: 

1) Sekretarza Powiatu do przedstawienia na jedno z kolejnych posiedzeń projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, w którym odzwierciedlone będą zatwierdzone do realizacji 

zmiany; 

2) kierowników komórek organizacyjnych, których dotyczą zmiany do podjęcia wszelkich 

działań w celu realizacji i wdrożenia zmian, w szczególności do zorganizowania procesu 

przeniesienia stanowisk do nowych lokalizacji, do aktualizacji regulaminów 

wewnętrznych, zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 

pracowników oraz regulacji wewnętrznych;  

3) Kierownika Referatu Administracyjnego do współuczestniczenia we wszystkich pracach 

dotyczących zmian lokalizacji i przeniesień.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego określił, że wprowadzenie kolejnych etapów reorganizacji 

odzwierciedlone zostanie w następnych zmianach Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. Zakończenie reorganizacji Starostwa nastąpi 30 czerwca 2016 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej  

PKS sp. z o.o. z 17 marca 2016 r., Planem Rzeczowo-Finansowym spółki na 2016 r.  

oraz analizą dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę. 

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

266112. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 22/17.03./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu (zwanego dalej spółką) odbytego  

w dniu 17 marca 2016 r. w siedzibie spółki, w tym z informacją o sytuacji ekonomicznej 

spółki w lutym 2016 r.; 

2) zapoznał się z Planem Rzeczowo - Finansowym spółki na rok 2016 oraz zasadami wyboru 

kandydata do Zarządu spółki;  

3) zapoznał się z wnioskiem Pana Kazimierza Kitlińskiego – Prezesa Zarządu spółki  

o wypłatę nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane 

osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, 

nagroda jubileuszowa może być przyznawana nie częściej niż co 5 lat. Nagrodę 

jubileuszową może przyznać Zgromadzenie Wspólników spółki z własnej inicjatywy bądź 

na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.  

Mając na względzie zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 

2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 

przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 

przyznawania oraz w związku z tym, iż Zgromadzenie Wspólników spółki  

w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyznało Prezesowi Zarządu nagrodę jubileuszową za 35 lat 

pracy Zarząd uznał, że brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku Pana 

Kazimierza Kitlińskiego o przyznanie mu nagrody jubileuszowej w 2016 r.  

O powyższym Inspektor ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej poinformuje Prezesa 

Zarządu spółki.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta oraz Inspektor ds. współpracy z mediami.  

 

Starosta przedstawił:  

1) „Informację na temat wydatków powiatu raciborskiego na rzecz niepublicznych placówek 

oświatowych”, przygotowaną przez Wydział Finansowy, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 265736, 

2) informację pt. „Wydatki powiatu raciborskiego w latach 2014-2016 na wybrane zadania 

samorządu powiatowego: polityka prorodzinna, wspierania osób niepełnosprawnych, 

promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna”, przygotowaną przez Wydział Finansowy 

oraz Referat Spraw Społecznych, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 266165.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z „Informacją na temat wydatków powiatu raciborskiego na rzecz 

niepublicznych placówek oświatowych” postanowił o jej skierowaniu na najbliższe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

2) po zapoznaniu się z informacją pt. „Wydatki powiatu raciborskiego w latach 2014-2016  

na wybrane zadania samorządu powiatowego: polityka prorodzinna, wspierania osób 
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niepełnosprawnych, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna” postanowił o jej 

skierowaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15.30 rozpocznie się kontrola 

Komisji Rewizyjnej w zakresie „Wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków 

osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 266082. 

 

Starosta przekazał, że w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

Tematem posiedzenia Komisji będzie: 

1) kontynuacja rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, 

2) wykonanie budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

W zakresie realizacji pkt 2 Przewodniczący Komisji wniósł o udział Skarbnika Powiatu  

w posiedzeniu Komisji. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 266079. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w dniu 23 maja br. będzie brała udział w szkoleniu,  

stąd w posiedzeniu Komisji weźmie udział Inspektor w Wydziale Finansowym  

Dominika Budzan.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją, przekazaną przez Skarbnika 

Powiatu, o zmianach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016 

polegających m.in. na tym, że: 

1) w Rozdziale 80130 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu na materiały do renowacji podłóg sali 

gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu,  

2) w Rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  
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na wykonanie prac związanych z odwodnieniem korpusu dróg powiatowych  

oraz utrzymaniem rowów przydrożnych,  

3) w Rozdziale 90004 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,  

z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacyjnego na wykonanie prac związanych  

z utrzymaniem i urządzeniem terenów zielonych przy nieruchomościach zabudowanych 

powiatu,  

4) w Rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na wykonanie prac 

związanych z utrzymaniem i urządzeniem terenów zielonych przy nieruchomościach 

zabudowanych powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu nr II LO.311.6.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie przesunięć w Rozdziale 80120 w kwocie ogółem 10 668,00 zł pomiędzy 

paragrafami płacowymi. Zmiany w planie finansowym związane są z: oszczędnościami  

przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczaniem odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych na dodatkowo zatrudnionego nauczyciela na zastępstwo,  

za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – ciąża i urlop 

macierzyński.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 266587. 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu nr II LO.311.6.2016 z dnia 12 maja 2016 r. wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć w Rozdziale 80120 w kwocie ogółem 10 668,00 zł pomiędzy paragrafami 

płacowymi. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje szkołę. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła pismo otrzymane ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w którym poinformowano,  

że przy Zarządzie Związku planuje się powołanie Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych. Rada będzie ciałem doradczym i konsultacyjnym Zarządu 

Związku w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją Strategii Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgodnie  

ze Strategią RIT prawo rekomendowania członków Rady Konsultacyjnej przysługiwało 
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będzie wszystkim członkom Związku. W związku z powyższym poproszono Starostów  

o zebranie rekomendacji od gmin tworzących poszczególne powiaty i wskazanie co najmniej 

dwóch przedstawicieli, spośród których Zarząd Związku dokona wyboru składu Rady 

Konsultacyjnej.  

Starosta zdecydował, że ww. kwestię poruszy na najbliższym Konwencie Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydenta i Starosty Ziemi Raciborskiej.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo 

Prezydenta Miasta Racibórz, który poinformował, że mając na względzie bezpieczeństwo 

mieszkańców gmin dorzecza górnej i środkowej Odry oraz zwiększenie potencjału rozwoju 

naszego regionu, Rada Miasta Racibórz, podjęła dnia 23 marca 2016 r. uchwałę, w sprawie 

jak najszybszego dokończenia budowy zbiornika Racibórz Dolny i poparcia koncepcji 

budowy kanału Odra – Dunaj.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263846. 

Starosta zdecydował, że przedmiotowe pismo omówi na Konwencie Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydenta i Starosty Ziemi Raciborskiej.  

 

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 17 maja 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 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 ogłoszenia o naborze kandydatów  

na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


