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OR.IV.0022.1.36.2018 

PROTOKÓŁ  NR 193/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 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 192/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 września 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

3) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 września 2018 r., 

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 września 2018 r., 

5) interpelację złożoną przez radnego Artura Wierzbickiego w dniu 20 września 2018 r. 

 

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. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

2 października 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 192/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 września  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści w pkt 3 

oraz poprawieniu zapisów w pkt 5. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady 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 

403215. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w wersji projektu uchwały wprowadzono nw. zmiany: 

 

1. Organ, ZS Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2, 

5  

158 033,48 zł Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku  

z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań 

dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów. 

2. SI Wydatki Zał.

2 

3 715,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów polegających na przeniesieniu 

kwoty 3 715,00 zł w ramach wydatków majątkowych z grupy 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy do grupy 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne. Powyższe podyktowane jest 

przeniesieniem realizacji na rok 2019 oraz zmianą źródła 

finansowania zadania „Przebudowa dróg powiatowych  

nr 3509S i 3534S Turze-Budziska” ze środków unijnych  

na środki własne, w tym środki z budżetu państwa. 

3. ZSO nr 1 Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2 

129,00 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu dopłaty  

do odszkodowania od ubezpieczyciela mienia,  

z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych szyb w budynku 

szkoły. 

4. Mechanik DDW Zał.
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7 000,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków dochodów własnych 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę 

ogrodzenia od ulicy Armii Krajowej. 

 

Skarbnik Powiatu dodała, że ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych 

zmian w przedmiotowym projekcie uchwały polegających na tym, że zwiększa się wydatki 

majątkowe i przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 380 000,00 zł (zał. nr 2  
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oraz zał. nr 4). Środki planuje się przeznaczyć na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3532S w Rudyszwałdzie”. Jednocześnie uzupełnia się opis do kwoty 95 000,00 zł  

w Rozdziale 60014 w wydatkach, tj.: zwiększa się plan wydatków Starostwa,  

z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich 

w m. Górki Śląskie. Powyższe zmiany ujęte są również w WPF-ie.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

403249. 

Skarbnik Powiatu dodała, że w przedsięwzięciach do WPF-u: 

 

1) dokonuje się połączenia dwóch przedsięwzięć, tj. Holowanie pojazdów o dmc 

 do 3,5 t (32 970,00 zł) oraz Holowanie pojazdów pow. 3,5 t (32 280,00 zł) w jedno zadanie 

pn. Holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych o wartości 67 906,00 zł  

– zwiększenie wartości zadania o 2 656,00 zł, 

2) dopisuje się zadanie Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie 

zezwoleń na transport drogowy o wartości 12 000,00 zł. Okres realizacji w latach  

2018-2020. 

3) zadanie pn. Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów - wspólna historia: 

ROK 2019: 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2 096 100,00 zł  

ze środków unijnych oraz 369 900,00 zł jako wkład własny. 

ROK 2020: 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2 096 100,00 zł  

ze środków unijnych na zadaniu Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia.  

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 369 900,00 zł z poz. 11.5 Nowe wydatki 
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inwestycyjne do poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w związku  

z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. zadnia.  

ROK 2021: 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2 097 800,00 zł  

ze środków unijnych na zadaniu Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia. 

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 370 200,00 zł z poz. 11.5 Nowe wydatki 

inwestycyjne do poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w związku  

z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. zadnia. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 września 2018 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 2018 roku: 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 

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

nr OR.IV.0022.3.9.2018 z dnia 12 września 2018 r. oraz w wersji elektronicznej  

dnia 24 września 2018 r. 

Ponadto Zarząd postanowił przekazać radnym nowe wersje załączników od nr 1 do nr 4  

do „Informacji zarządu o działalności powiatu raciborskiego w V kadencji.”.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 



 

 

5 

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

405476. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

2) w Rozdziale 75020 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 000,00 zł), 

3) w Rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 62 922,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018 r.,  

z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej, 

4) w Rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 53 168,00 zł plan wydatków Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego 

sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz zwiększa się o kwotę 9 754,00 zł plan 

wydatków Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Domów Pomocy 

Społecznej: 

106 185,00 zł „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,  

-96 431,00 zł Pl. Jagiełły w Raciborzu.  

 

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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 

405480. 

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 2018. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy z Organizacją Pożytku 

Publicznego - Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu na udział placówki jako 

beneficjenta w projekcie w ramach działania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2019-2022. 

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

405603. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do podpisania umowy 

z Organizacją Pożytku Publicznego - Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu  

na udział placówki jako beneficjenta w projekcie w ramach działania 9.1.5 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2019-2022, 

umożliwi wychowankom ośrodka udział w zajęciach, których celem jest organizacja 

dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: 

1) przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w ramach którego utworzony zostanie 

indywidulany plan nauczania dla każdego uczestnika, 

2) przeprowadzenia doradztwa biznesowego, w celu zbadania predyspozycji uczestników  

i ich motywacji do podjęcia działalności gospodarczej, 

3) przeprowadzenia kursów: kreowania wizerunku, spawacza, kucharza, obsługi wózka 

widłowego. 
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Czas trwania projektu to wrzesień 2019 r. – grudzień 2022 r. Wszystkie zajęcia dla młodzieży 

są nieodpłatne. Placówka z tytułu udziału w projekcie nie poniesie żadnych wydatków,  

za wyjątkiem udostępnienia sali i sprzętu do realizacji zajęć. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy z Organizacją Pożytku Publicznego - Centrum Rozwoju Lokalnego  

z siedzibą w Zawierciu na udział placówki jako beneficjenta w projekcie w ramach działania 

9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  

na lata 2019-2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 

405373. 

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

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Administracyjnego dot. zakupu wyposażenia stanowiska CEPiK. 

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

404306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Wydziału 

Organizacyjnego, w zakresie zabezpieczenia środków w wysokości 6 000,00 zł na zakup 

wyposażenia dla nowopowstałego stanowiska komputerowego w Wydziale Komunikacji  
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i Transportu a środki na ten cel przeznaczył z rezerwy budżetowej Powiatu. Stosowny projekt 

uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka zapoznała zebranych  

z kartą informacyjną dot. umorzenia należności z tytułu umowy za wynajem dziedzińca 

zamkowego. 

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

400899. 

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

0 głosów wstrzymujących – umorzył należności Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą  

w Raciborzu w części za wynajem dziedzińca zamkowego, bez opłaty za zużytą energię 

elektryczną, w związku z organizacją w dniach 13-14.07.2018 r. międzynarodowego 

festiwalu muzyki elektronicznej i światła pn.: „INTRO FESTIVAL 2018”, w wysokości  

4 920,00 zł (brutto). Opłata za zużytą energię w wysokości 1 500,00 zł (brutto) powinna 

zostać uregulowana przez Fundację zgodnie z fakturą wystawioną przez Agencję Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o przekazanie środków na wyposażenie 

nowopowstałego studia fotograficznego i ciemni. 

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

404893. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na doposażenie studia fotograficznego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu i postanowił przekazać szkole na ten 

cel kwotę 15 000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji.  

Na doposażenie ciemni natomiast szkoła powinna wygospodarować środki w ramach 

posiadanego budżetu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Geodezji dot. umorzenia bądź zmniejszenia kar umownych będących do naliczenia 

zgodnie z § 7 pkt 1 umowy nr SG.2601.3.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku za opóźnienie  

w wykonaniu przedmiotu umowy przez Pana Pawła Ch. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą VENA Meble Biurowe. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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404817. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. umorzenia bądź 

zmniejszenia kar umownych będących do naliczenia zgodnie z § 7 pkt 1 umowy  

nr SG.2601.3.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy przez Pana Pawła Ch. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VENA 

Meble Biurowe. Po jej analizie, podjął decyzję o naliczeniu kar umownych w wysokości 

2 918,19 zł, jednocześnie wyrażając zgodę na umorzenie kary odnoszącej się do wartości szaf 

aktowych dostarczonych zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3500s na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania  

z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”. 

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

405747. 

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

nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3500s na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” zatwierdził Protokół konieczności dokonania 

zmiany umowy  z dnia 24.09.2018 r. na ww. zadaniu i wyraził zgodę na  dokonanie zmiany 

umowy nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. w zakresie: zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy z dnia 08.10.2018 r. na dzień 30.10.2018 r. oraz zmiany harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót. 

Aneks do umowy zostanie spisany z mocą obowiązania od dnia 14.09.2018 r. 

 

Starosta omówił interpelację złożoną przez radnego Artura Wierzbickiego w dniu 19 września 

2018 r. dot. składowiska odpadów na polu ornym w Szonowicach.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 404881. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na ww. interpelację. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września  

2018 r. o godz. 14:45 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 405710. 
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Starosta zaprezentował wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 września  

2018 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 404795. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. wniosek został zrealizowany i Komisja Rewizyjna 

otrzymała już opinię prawną, o którą wnioskowała.  

 

Starosta przedstawił: 

 

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

z posiedzenia w dniu 18 września 2018r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 405410, 

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 września 

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 405314, 

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 20 września  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 405405. 

 

Starosta omówił materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 września 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 406173, 

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 września 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 406048, 

3) interpelację złożoną przez radnego Artura Wierzbickiego w dniu 20 września 2018 r.  

dot. oznakowania ścieżki rowerowej przechodzącej przez ul. Kościuszki w Raciborzu. 

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

405232. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 24 września 2018 r. do Rady Powiatu 

Raciborskiego wpłynęła skarga na działalność Zarządu i Starosty Powiatu Raciborskiego  

z powodu niedostatecznego nadzoru nad Dyrektorem Zamku Piastowskiego w Raciborzu,  
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co doprowadziło do udostępniania pomieszczeń Zamku niezgodnie z działalnością statutową 

Zamku Piastowskiego oraz w kolizji z prawem (Kodeks Wyborczy). 

 

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 25 września 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 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 udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy z Organizacją Pożytku Publicznego - Centrum Rozwoju 

Lokalnego z siedzibą w Zawierciu na udział placówki jako beneficjenta w projekcie  

w ramach działania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2019-2022. 


