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OR.IV.0022.1.38.2018 

PROTOKÓŁ  NR 195/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 października 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 194/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 października 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego działań zmierzających do zmiany kategorii dróg, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu. 

 Po zmianie, 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. 
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Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

18 października 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 194/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 października  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisu na str. 7.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

408490. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję nadzwyczajną w dniu 10 października 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 

408491. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję nadzwyczajną  

w dniu 10 października 2018 r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

408730. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że przedmiotowy projekt uchwały omówiony został  

na posiedzeniu w dniu 18 września 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 organizacjami 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  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz.2488) Zarząd skierował ww. projekt uchwały do konsultacji. 

Konsultacje trwają do dnia 9 października 2018 r. Jednocześnie projekt uchwały radca 

prawny Michalina Staniszewska-Niestrój konsultowała z przedstawicielem Wydziału 

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zgodnie  

ze zgłoszonymi ustnie uwagami z projektu uchwały wykreślono zapisy dotyczące 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz te, które powielały się  

z zapisami ustaw, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym. Przygotowując 

projekt uchwały wzięto pod uwagę otrzymane rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego z dnia 5 października 2018 r. stwierdzające w całości nieważność Uchwały  

Nr V/58/362/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Bielskiego.  

Ponadto ustalono z przedstawicielem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  

że projekt uchwały dotyczący wnoszenia inicjatyw obywatelskich zostanie przygotowany  

po ukonstytuowaniu się nowo wybranej Rady Powiatu Raciborskiego.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że przedmiotowy projekt uchwały został wysłany radnym 

Powiatu Raciborskiego 5 października 2018 r., celem zapoznania się. Jego szczegółowe 

omówienie będzie miało miejsce na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, które odbędzie się 

9 października 2018 r. o godz. 15.30. W posiedzeniu tym udział weźmie radca prawny Lidia 

Chrzan.  

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 uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję nadzwyczajną w dniu 10 października 2018 r. 
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W tym miejscu Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

działań zmierzających do zmiany kategorii dróg. 

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

409215. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska poinformował  

o zamiarze podjęcia działań dotyczących zmiany kategorii drogi gminnej nr 603304S  

– fragmentu ul. Kolejowej i ul. Tartacznej na drogę powiatową. Ponieważ ww. droga gminna 

przebiega głównie poza terenami, które obecnie nie są zabudowane i łączy się bezpośrednio  

z drogą wojewódzką nr 425, a część drogi powiatowej nr 3534S - fragment ul. Kolejowej  

i ul. Słowackiego, przebiega przez teren w gęstej zabudowie, zasadnym jest podjęcie działań 

do zmiany kategorii tych dróg.  

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska zwrócił się z prośbą  

o skierowanie ww. projektu uchwały na najbliższą sesję w dniu 10 października 2018 r.  

Stosowny projekt uchwały zostanie również skierowany na sesję Rady Miasta i Gminy 

Kuźnia Raciborska w dniu 11 października 2018 r.  

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 akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

działań zmierzających do zmiany kategorii dróg oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

nadzwyczajną w dniu 10 października 2018 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 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 na 2019 rok. 

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

406539. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. Poinformował, że wyjściowe dane 

finansowe do programu współpracy na 2019 r. pozyskano od naczelników, kierowników 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa, którzy podane wartości uwzględnili  

w przedłożonych do Wydziału Finansowego projektach budżetów. 
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Jak zaznaczył referujący wysokość środków finansowych na realizację zadań, o których 

mowa w programie współpracy na 2019 r. zaplanowano w kwocie 415 797,00 zł. Wzrost tej 

kwoty w stosunku do roku obecnego wynika w głównej mierze ze zmiany sposobu 

finansowania działalności ośrodka wsparcia dla kobiet. Obecnie Powiat musi zabezpieczyć 

całą kwotę przewidywaną na działalność ośrodka, a później pozyskiwać środki częściowo  

od mieszkanek lub z gmin Powiatu. Ponadto w programie przewidziano zwiększone środki  

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.  

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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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 na 2019 rok, po wprowadzeniu 

na wniosek Wicestarosty autopoprawki redakcyjnej do § 14 oraz autopoprawki do § 15,  

który otrzymał brzmienie: „§ 15. Wysokość środków finansowych na realizację zadań,  

o których mowa w Programie współpracy na 2019 r., planuje się w wysokości 415 797,00 zł, 

w tym minimum 82 997,00 zł na realizację umów wieloletnich.”. 

W tym miejscu Kierownik Aleksander Kasprzak opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

408477. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z tym, iż aktualna kadencja Rady Powiatu 

Raciborskiego upływa z dniem 16 listopada 2018 r. zachodzi konieczność podjęcia uchwał,  

o których mowa w załączniku do projektu uchwały, co zagwarantuje płynność 

funkcjonowania do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej rady w związku z wyborami, 

które odbędą się w dniu 21 października 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawki do załącznika polegającej na dodaniu pkt 4 w brzmieniu: „4) podjęcie uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego działań zmierzających do zmiany kategorii dróg.”. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995  

z późn. zm.), w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży wniosek  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym w dniu 10 października 2018 r. o godz. 15.30 według 

poniżej proponowanego porządku obrad:  

 

1) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

2) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

3) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego, 

4) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego działań zmierzających do zmiany kategorii dróg.  

 

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 

408436. 

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

 

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

408437. 

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

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

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

408707. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, a następnie Uchwałą Nr 182/866/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

wprowadził do niego zmiany. 

Aktualnie zaproponowane zmiany dotyczą: 

1) zmiany nazwy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na Referat 

 Ochrony Środowiska, 

2) przekazania zadania związanego z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony gruntów 

rolnych oraz rekultywacji z Wydziału Geodezji do Referatu Ochrony Środowiska  

oraz uaktualnienia zadań wykonywanych przez Referat, 

3) doprecyzowania zapisu związanego ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji 

mających siedzibę na terenie Powiatu Raciborskiego przez Referat Promocji i Rozwoju 

Powiatu, gdyż jest on faktycznie przez Referat realizowany analogicznie do nadzoru  

nad stowarzyszeniami. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że proponowane zmiany Regulaminu Organizacyjnego  

tut. Starostwa wejdą w życie z dniem 15 października 2018 r. Natomiast postępowania 

wszczęte w Wydziale Geodezji związane z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony gruntów 

rolnych oraz rekultywacji będą realizowane w tym Wydziale, a kolejne, nowe w Referacie 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wprowadzeniu  

na wniosek Wicestarosty autopoprawek redakcyjnych do uzasadnienia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia ulicy Horniok - Pieńki  

w miejscowości Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

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

408519. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że zgodnie  

z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii 

dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego 

zarządu powiatu. 

Z prośbą o wydanie opinii w ww. sprawie zwrócił się Wójt Gminy Krzyżanowice. 

W związku z tym, iż ulica Horniok - Pieńki stanowi uzupełniającą sieć dróg służącą 

miejscowym potrzebom, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydał opinię pozytywną  

w ww. temacie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia ulicy 

Horniok - Pieńki w miejscowości Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

406998. 

Wicestarosta przypomniał, że Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu został uchwalony Uchwałą Nr 170/802/2018 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. Uwzględniając wniosek Dyrektora DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu dokonuje się zmian w strukturze organizacyjnej Domu polegających  
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na utworzeniu stanowiska Inspektora Ochrony Danych i przypisaniu temu stanowisku zadań 

(§ 15 pkt 13, § 27). 

Jednocześnie uaktualniono podstawy prawne podjęcia niniejszej uchwały oraz wykaz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których działa w szczególności 

Dom (§ 3). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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 na 2019 rok”. 

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

406541. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 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 na 2019 rok”, po wprowadzeniu  

na wniosek Wicestarosty autopoprawek, o których mowa w pkt 2 protokołu.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

409084. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu wystąpił  

z wnioskiem o zmianę terminu spłaty I raty pożyczki zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2018  
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z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz podtrzymał wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 408598. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zaznaczył, że jeżeli rozpatrzenie wniosku  

o umorzenie pożyczki nie jest możliwe do dnia 15 października 2018 r., prosi o zmianę 

terminu spłaty I raty na 15 grudnia 2018 r. 

Wicestarosta przypomniał, że podczas posiedzenia w dniu 2 października 2018 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu 

niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie 

umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., ze względu na trudną sytuację 

finansową. Jednocześnie ustalił, że powróci do ww. tematu po uchwaleniu budżetu na 2019 r.  

Po ponownym przeanalizowaniu wniosku Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na umorzenie pożyczki udzielonej  

na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. 

Jednocześnie Zarząd zdecydował, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do 15 grudnia 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 

408406. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkową informację o zmianie planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił pisma Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu dot. planu wydatków, które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerami UID 406028 i 406198. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF.3001.11.3.2018 z dnia 25 września 2018 r. 

oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nr FK.070.70.2018.MŁ 

z dnia 26 września 2018 r. wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków, o których mowa  

w ww. pismach. Stosowne zmiany zostały ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

i przekazane na sesję w dniu 10 października 2018 r. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektorów.  

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/402/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

407601. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  
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Nr XLV/403/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

407607. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/405/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. 

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

408668. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/406/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 

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

408669. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XL/360/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 7, usytuowanego w budynku  

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu – uzupełnienie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że zgodnie  

z ww. Uchwałą w dniu 31 sierpnia 2018 r. została spisana umowa najmu lokalu użytkowego 

nr 7, usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 
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Miesięczna stawka czynszu za najem wyżej opisanego lokalu została ustalona na kwotę 

7 396,68 zł brutto. 

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

407976. 

 

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

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 8 października 

2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia ulicy 

Horniok - Pieńki w miejscowości Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 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 na 2019 rok”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

 


