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OR.IV.0022.1.28.2018 

PROTOKÓŁ  NR 185/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 sierpnia 2018 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 184/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 lipca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

14 sierpnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 184/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lipca   

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

 

 



 

 

2 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych 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 

395252. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 5 czerwca 2018 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Zarząd 

skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie  

od 13 do 26 czerwca 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Beata Janowicz – inspektor w Referacie Edukacji. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, 

Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

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

Raciborski oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu 2018 r. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r. 

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

394450.  

Wicestarosta poinformował, że po ponownej analizie stanu prawnego zachodzi konieczność 

wprowadzenia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały polegających na zmianie 

tytułu, § 3 i uzasadnienia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wniósł na wniosek Wicestarosty 

autopoprawki do tytułu, § 3 i uzasadnienia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję, która odbędzie się w sierpniu 2018 r. 

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

396470. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

393481.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że ww. projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
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zawarcia umowy dzierżawy następujących nieruchomości zabudowanych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego: 

1) oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 876/44, a.m. 10, o powierzchni 0,6148 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00004672/6, 

2) oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 832, a.m. 5, o powierzchni 0,0957 ha, zapisanej  

w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3. 

 

Nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 876/44, a.m. 10,  

o powierzchni 0,6148 ha, zlokalizowana jest w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 1 732,10 m².  

Z kolei nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 832, a.m. 5,  

o powierzchni 0,0957 ha, zlokalizowana jest w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5  

i zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 212 m². 

Opisane wyżej nieruchomości są przedmiotem umowy dzierżawy nr ZS.7220-1/03 zawartej 

dnia 5 listopada 2003 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” 

Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Umowa została zawarta na czas oznaczony  

do 31 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 10 maja 2018 r. oraz pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. 

Prezes Zarządu „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. wyraził wolę zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy na okres 10-ciu lat, w celu świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia. 

W ww. projekcie uchwały określono, że oddanie w dzierżawę ww. nieruchomości nastąpi  

na rzecz „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na okres 10-ciu lat. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawek do § 1 i uzasadnienia polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu  

2018 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek przypomniał, że w 2018 r. rozpoczęta zostanie procedura sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Moniuszki 24, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

395775. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w spawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

395777.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

395645. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

Jednocześnie Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, aby przy przygotowywaniu kolejnej 

zmiany ww. uchwały zaznaczyć w tekście nowe/wykreślone zapisy.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wydania opinii na temat przebiegu drogi 

wojewódzkiej. 

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

394759. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że Zarząd 

Województwa Śląskiego przedstawił projekt dokumentacji ustalającej przebieg istniejących 

dróg wojewódzkich. W przedłożonym zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik  

do projektu uchwały, na obszarze powiatu raciborskiego, w gminie Kuźnia Raciborska 

znajduje się część drogi wojewódzkiej nr 921, która dotyczy odcinka od skrzyżowania  

z DW 919 do granicy z gminą Pilchowice. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wyraził opinię pozytywną w zakresie przebiegającej  

na terenie powiatu raciborskiego drogi wojewódzkiej nr 921 – od skrzyżowania z DW 919  

do granicy z gminą Pilchowice. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wydania opinii na temat przebiegu 

drogi wojewódzkiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Szonowicach. 

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

394778. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że ww. projekt 

uchwały dotyczy nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części 

nieruchomości gruntowej, położonej w Szonowicach, oznaczonej jako działka nr 93/3 (arkusz 

mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0110 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej,  

a zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00032730/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Raciborzu. 

Nabycie działki nr 93/3 nastąpi za cenę 3 960,00 zł, stanowiącą wartość rynkową 

przedmiotowej działki. Wartość tę ustalono na podstawie operatu szacunkowego  

z dnia 8 czerwca 2018 r., sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 
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Zakup działki umożliwi swobodne, niezależne zarządzanie pasem drogi powiatowej,  

a co ważniejsze - możliwość jej poszerzenia, modernizacji, czy też umocnienia przydrożnej 

skarpy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej  

w Szonowicach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal użytkowy nr 7, 

usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

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

395636.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że lokal 

użytkowy nr 7 o pow. 214,77 m², usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku  

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. Lokal stanowi własność Powiatu Raciborskiego.  

Uchwałą Nr XL/360/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego wyraziła 

zgodę na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 7, usytuowanego  

w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie. 

Czynsz naliczony będzie w wysokości 28 zł netto za m² powierzchni użytkowej lokalu plus 

23% VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 168/792/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy 

oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Czynsz będzie płatny z góry do 25 dnia 

każdego miesiąca. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal 

użytkowy nr 7, usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kornowac na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”. 

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

395810. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez Gminę Kornowac projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018-2022 z perspektywą  

do roku 2025” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

ochrony środowiska oraz polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

395768. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i  Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. wniosku o rozłożenie na raty kwoty wynikającej z noty księgowej  

nr 42/2018 z dnia 15.03.2018 r., która stanowi wielokrotność zryczałtowanej opłaty  
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w wysokości równowartości 40,00 euro zasądzonej z tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w zapłacie w transakcji handlowej. 

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

395225.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 22 maja 2018 r. nie wyraził zgody na umorzenie kwoty wynikającej z noty księgowej 

nr 42/2018 z dnia 15 marca 2018 r., która stanowi wielokrotność zryczałtowanej opłaty  

w wysokości równowartości 40,00 euro zasądzonej z tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w zapłacie w transakcji handlowej. 

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby Pani Barbara K. wystosowała pismo  

do tut. Starostwa z prośbą o rozłożenie należności na raty zgodnie z własnymi możliwościami 

płatniczymi. 

Dnia 24 lipca 2018 r. wpłynął do tut. Starostwa wniosek Pani Barbary K. o rozłożenie 

należności wynikającej z noty księgowej nr 42/2018 na 24 raty miesięczne. 

W ocenie Wydziału Finansowego, biorąc pod uwagę dostarczone wcześniej  

przez Panią  Barbarę K. dowody potwierdzające jej sytuację finansową, Pani Barbara K.  

w swoim gospodarstwie domowym posiada wolne środki finansowe rzędu ok. 1 600,00 zł 

miesięcznie. W związku z powyższym kwota wynikająca z noty księgowej 3 940,69 zł  

przy podziale na 24 raty wynosi ok. 165,00 zł miesięcznie. 

Wydział Finansowy zaproponował, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na rozłożenie należności wynikającej z noty księgowej nr 42/2018 w kwocie 3 940,69 zł  

na 12 rat miesięcznych. Kwota jednej raty wyniosłaby wówczas ok. 330,00 zł i mieściłaby się 

nadal w budżecie stanowiącym wolne środki finansowe gospodarstwa domowego  

Pani Barbary K. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie należności 

wynikającej z noty księgowej nr 42/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w kwocie 3 940,69 zł,  

która stanowi wielokrotność zryczałtowanej opłaty w wysokości równowartości 40,00 euro 

zasądzonej z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku  

z opóźnieniami w zapłacie w transakcji handlowej, na 24 rat miesięcznych.  

 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka omówiła kartę 

informacyjną dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie na sporządzenie 

programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów kaplicy zamkowej 
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w Raciborzu w ramach Programu Dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy 

banku Citi Handlowy z siedzibą w Warszawie. 

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

395880. 

Kierownik Karolina Kunicka poinformowała, że Fundacja Kronenberga prowadzi nabór 

ciągły na dotacje w ramach m.in. obszaru programowego Dziedzictwo kulturowe. O dotacje 

mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku, np. jednostki samorządu terytorialnego. 

Roczna pula w Programie Dotacji wynosi 100 000,00 zł. Zgodnie z informacją uzyskaną                

w Fundacji, aktualnie pula nie została wyczerpana i nabór jest nadal prowadzony. 

Wnioskowanie odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności wnioskodawca składa 

formularz uproszczony z opisem projektu oraz wnioskowaną kwotą do dofinansowania. 

Podpisany wniosek wysyła się na adres email podany w Regulaminie. Wniosek zostaje 

oceniony w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia. W przypadku pozytywnej oceny, 

wnioskodawca zostaje zaproszony do złożenia formularza poszerzonego o szczegółowy 

budżet i harmonogram oraz inne informacje wskazane przez Fundację. Ocena wniosku 

poszerzonego trwa do 30 dni roboczych od dnia złożenia. 

Sposób finansowania: dotacja 100% na rachunek bankowy na podstawie umowy 

dofinansowania. 

Szacowana wartość zadania w projekcie pozostaje bez zmian, tj. 23 000,00 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

na sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów 

kaplicy zamkowej w Raciborzu w ramach Programu Dotacji Fundacji Bankowej  

im. Leopolda Kronenberga przy banku Citi Handlowy z siedzibą w Warszawie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr OR.VII.273.5.2018 zawartej w dniu 18.07.2018 r. na zadaniu pn.: „Wymiana 

instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO  

w Raciborzu” – etap III. 

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

395513. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.5.2018 zawartej w dniu 18.07.2018 r. na zadaniu pn.: „Wymiana instalacji 
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elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu”  

– etap III: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

w dniu 25.07.2018 r. na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr OR.VII.273.5.2018 z dnia 18.07.2018 r. w zakresie opisanych w karcie informacyjnej 

robót dodatkowych,  

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany  

w dniu 25.07.2018 r. na ww. zadaniu,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.5.2018 z dnia 18.07.2018 r.  

w zakresie zmiany zakresu robót i wynagrodzenia. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 345,94 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.5.2018 z dnia 18.07.2018 r.  

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr OR.VII.272.18.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  Raciborzu” - przebudowa pomieszczeń 

poddasza na cele dydaktyczne”. 

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

395726.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.18.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń 

na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” - przebudowa 

pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne” do kwoty 261 577,30 zł. Płatne ze środków 

będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu 

o zmianie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2018,  

w tym z przesunięciem w planie wydatków będących w dyspozycji Powiatowego Zespołu  
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ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prace posiedzeń składów 

orzekających. 

 

W końcowej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z informacją nt. aktualnego etapu prac związanych  

z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17 pn. „Wymiana 

części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim” wybranego do dofinansowania w naborze konkursowym  

nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17, w tym z podpisaniem przez Gminy deklaracji 

dotyczących współfinansowania transportu publicznego w Powiecie Raciborskim. 

Jednocześnie Członek Zarządu przypomniał, że do dnia dzisiejszego Sejm nie uchwalił 

przygotowywanych zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym co mogłoby 

skutkować trudnościami z realizacją założeń składnych we wniosku na wymianę części taboru 

(temat ten przedstawiony został na poprzednich posiedzeniach). Ponadto poinformował,  

że będzie przygotowywana procedura przetargowa, a kwestia terminu ogłoszenia tego 

przetargu uzależniona będzie od tego w jakim stopniu będą przygotowywane zmiany  

w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Kwestia dot. współfinansowania transportu 

publicznego została wstępnie rozstrzygnięta poprzez złożenie przez Gminy Powiatu 

Raciborskiego deklaracji współuczestniczenia w kosztach obsługi tego zadania.  

 

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. -------------------------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wydania opinii na temat przebiegu 

drogi wojewódzkiej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej  

w Szonowicach. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal 

użytkowy nr 7, usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”. 


