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OR.IV.0022.1.39.2018 

PROTOKÓŁ  NR 196/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 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.  

Wicestarosta poinformował, że w pierwszej części posiedzenia udział weźmie Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu, celem omówienia sytuacji finansowej Spółki.  

Jednocześnie Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia o protokół z kontroli 

Komisji Rewizyjnej dot. zamówień o wartości do 30 000,00 euro.  

 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 195/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 października 2018 r. 

2. Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

25 października 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 195/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października  

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu) i poprosił  

o przedstawienie sytuacji finansowej Spółki.  

Prezes Zarządu poinformował, że rok 2018 nie jest łatwy dla Spółki, a wpływ na sytuację 

finansową ma cena paliwa. Na dzień dzisiejszy cena paliwa jest wyższa o 0,78 zł na litrze  

niż na początku roku. Koszt paliwa wynosi ok. 60 000,00 zł miesięcznie, mimo 

wprowadzonych w Spółce oszczędności.  

Drugim czynnikiem wpływającym na sytuację Spółki jest czynnik ludzki. Pracownicy 

zatrudnieni w Spółce nie otrzymali w 2018 r. świadczeń wynikających z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wypłacone zostały załodze natomiast dwie transze nagród  

w I i II kwartale br. po 200 zł brutto. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostanie 

przywrócony od 2019 r., spowoduje to wzrost kosztów o ok. 180 000,00 zł. Braki kadrowe 

wśród kierowców wiążą się z koniecznością świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. 

Młodzi pracownicy rezygnują z pracy, podejmując zatrudnienie w konkurencyjnych 

zakładach pracy. Pracownicy Spółki oczekują podwyżki wynagrodzeń w wysokości 300 zł 

netto, podkreślając, że od 3 lat nie otrzymali podwyżki. Prezes Zarządu zaproponował 

podwyżkę w wysokości 200 zł netto na osobę (300 zł brutto). Koszt podwyżki wynagrodzeń 

w 2019 r. wyniesie ok. 600 000,00 zł.  

Prezes Zarządu dodał, że 21 osób rozwiązało umowę o pracę, w tym 7 w październiku  

2018 r. Kolejnych 9 pracowników chce odejść na emeryturę. W celu pozyskania kierowców 

Spółka zorganizuje bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii D, jednak na dzień dzisiejszy brak 

jest zainteresowanych.  
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Spółka utraciła zdolność do samodzielnego wykonywania przewozów, stąd podjęto decyzję  

o podpisaniu umowy z podwykonawcą. Jest to praktykowane np. w komunikacji miejskiej.  

Pracownicy Spółki podkreślają, że bez wsparcia finansowego ze strony Powiatu 

Raciborskiego oraz Gmin z jego terenu Spółka nie jest w stanie zapewnić połączeń 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Raciborskiego. W aktualnym stanie prawnym jak 

najszybsze zawarcie umowy ze Spółką jako podmiotem wewnętrznym staje się kluczowe  

dla przyszłości Spółki. Prezes Zarządu zaproponował, aby umowa obowiązywała   

od dnia 1 lutego 2019 r.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podkreślił, że umowa, o której 

mówił przedmówca, dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego i na ten cel zostaną przekazane środki finansowe przez Powiat Raciborski.  

W umowie zostanie zagwarantowana kwota przypadająca jako udział Powiatu Raciborskiego 

w kosztach tegoż transportu w wysokości 230 000,00 zł. Po potwierdzeniu przez Gminy 

Powiatu Raciborskiego pomocy finansowej na realizację transportu publicznego w Powiecie 

Raciborskim umowa ta zostanie aneksowana o wielkość tej pomocy finansowej. Przychylił 

się do propozycji Prezesa Zarządu, aby umowa obowiązywała od dnia 1 lutego 2019 r.  

Projekt umowy został przygotowany przez Wydział Komunikacji i Transportu i zostanie 

przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie.  

 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

408404. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że usuwanie 

pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. 

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym rada powiatu biorąc pod uwagę 

konieczność sprawnej realizacji zadań polegających na usuwaniu pojazdów oraz koszty 

usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ustala corocznie, w drodze 
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uchwały wysokość kosztów i opłat. Ich wysokość nie może być wyższa niż maksymalna 

kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 6a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. Maksymalne kwotowe stawki opłat zostały określone w obwieszczeniu Ministra 

Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. 

maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym.  

Przedstawione w projekcie uchwały stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz stawki 

opłat za parkowanie uległy zmianie w porównaniu do stawek obowiązujących w 2018 r.  

W projekcie uchwały zostały przyjęte stawki opłat za holowanie pojazdów zgodne z ofertą 

firmy wykonującej usługi usunięcia pojazdu z drogi, z którą Powiat Raciborski zawarł 

umowę. Stawki opłat za parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu ustalono biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jednostki powstałe  

przy realizacji zadania takie jak: koszty pracownicze, administracyjne. Proponowane 

wysokości opłat stanowią dochód własny powiatu.  

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 przeprowadzenia 

konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

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

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

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji Zarząd skieruje 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.  

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie polecił 

Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu, aby w przyszłości w projekcie uchwały 

zawarte były dane o zmianach co do wysokości kosztów (np. wyróżniającą się czcionką).  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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.  
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

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

410174. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie z regulacją art. 5 ust. 5 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy 

sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Dnia 29 maja 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/196/2012  

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. 

Uchwała przewidywała, iż: 

1) ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości  

w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia; 

2) termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni. 

 

Okres co najmniej 21 dni niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji znacząco wydłużał 

czas podjęcia konsultowanych uchwał. Uwzględniając prośby naczelników/kierowników 

wydziałów/referatów Starostwa okres konsultacji skrócono do 9 dni, co powinno wpłynąć  

na usprawnienie procesu legislacji. 

Sekretarz Powiatu dodała, że po przyjęciu projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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 Zarząd skieruje  

go do konsultacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3  

ust. 3 ustawy. 
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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 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.  

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

409308. Przypomniał, że została ona przygotowana zgodnie z planem pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r. 

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, że do ww. informacji dołączono materiał  

dot. zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty w 2018 r. – stan realizacji, który został 

przygotowany przez Referat Inwestycji i Remontów. Ww. materiał znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 408295. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” oraz postanowił o jej przekazaniu radnym 

Powiatu Raciborskiego. Uzupełniająco do ww. informacji zostanie dołączony materiał  

dot. zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty w 2018 r. – stan realizacji.   

 

Ad. 5 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor w Wydziale Finansowym 

Dominika Budzan 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 

410790. 
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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. 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

410797. 

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. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

410799. 

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 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 

410858. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 8 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w której m.in. zmianie uległa nazwa Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na Referat Ochrony Środowiska.  
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Po ponownej analizie zaproponowano zmianę nazwy Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

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 do:  

1) § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 3 i 4 obowiązują od dnia 15 października 2018 r.”, 

2) uzasadnienia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie raciborskim (IV)”. 

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

409833. 

Wicestarosta poinformował, że realizacja, w latach 2019 - 2020, projektu pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”, pozwoli Powiatowemu 

Urzędowi Pracy w Raciborzu, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., 

zaktywizować około 380 osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia. Aktywizacja 

prowadzona będzie w oparciu o pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 

szkolenia, bony na zasiedlenie oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkim 

uczestnikom projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu są środkami pozabudżetowymi i nie są 

wprowadzane do budżetu Powiatu Raciborskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Realizacja projektu nie będzie wymagała wniesienia wkładu własnego  

przez Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”,  

po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty drobnych autopoprawek redakcyjnych do § 1  

i uzasadnienia. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane. 

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

409967. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w przedmiotowy 

projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane  

przez TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie nieruchomościami, oznaczonymi jako działki 

nr nr 1562, 1924/2 (a.m. 13), obręb Pietrowice Wielkie, stanowiącymi fragmenty publicznej 

drogi powiatowej S3504, w związku z rozbudową ziemnej, elektroenergetycznej linii 

kablowej SN dla zakładu produkcyjnego Eko-Okna S.A. w Kornicach. 

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

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

nieruchomością na cele budowlane. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Krzanowice na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025”. 

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

410599. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,  

że po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez Gminę Krzanowice projektu 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzanowice na lata 2018-2020 z perspektywą  

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

ochrony środowiska, a w szczególności Polityką ekologiczną państwa oraz Wojewódzkim  

i Powiatowym Programem 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 Krzanowice na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025”,  
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po wprowadzeniu na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

autopoprawki do § 2 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza 

się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów  

w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

408401. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 

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

410179. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 6 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

410703. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z dnia 10 i 11 października 2018 r., 

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 8 i 10 października 2018 r., Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy materiał, tj. protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 411327.  

Tematyka kontroli obejmowała zamówienia o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywane poza 

trybem ustawy o zamówieniach publicznych – regulamin zakupów, zestawienie zakupów 

dokonywanych przez powiat w tym trybie w czasie obecnej kadencji / w latach 2014-2018 

Starostwa Powiatowego i jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym 

jest powiat raciborski, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień z tzw. „wolnej ręki”.  

Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, po zapoznaniu się  

z dokumentami, nie wniosła uwag i nie sformułowała zaleceń oraz wniosków do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w przedmiocie kontroli.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. 7 

 

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 XLVI/407/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 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 

410748. 

 

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 XLVI/408/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 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 

410755. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/404/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

408859. 

 

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 Ochrony Środowiska do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLII/372/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia 
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pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie. 

Jednocześnie przyjął informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

408773. 

 

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 XLII/373/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części nieruchomości, 

położonych w Szonowicach (gm. Rudnik) – uzupełnienie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał,  

że w dniu 1 sierpnia 2018 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego podął uchwałę, w której ustalono 

warunki zakupu działki nr 93/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0110 ha. W ślad 

za tym w dniu 8 października 2018 r. spisano protokół uzgodnień z właścicielem nabywanej 

działki, a w dniu 11 października 2018 r. zakupiono ww. działkę w drodze umowy sprzedaży, 

zawartej w formie aktu notarialnego, za cenę 3 960,00 zł. Nabyta nieruchomość stanowi 

fragment drogi powiatowej nr 3521 S relacji Szonowice – Modzurów (ul. Marii Konopnickiej 

w Szonowicach). 

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

409915. 

 

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 18 października 

2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane. 

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

Środowiska dla Gminy Krzanowice na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 

 


