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OR.IV.0022.1.40.2018 

PROTOKÓŁ  NR 197/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 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.  

Starosta poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział weźmie Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert, celem omówienia karty informacyjnej  

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”. 

 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 196/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 października 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

6 listopada 2018 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 196/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października  

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

na str. 3 i 5.  

 

Ad. 2 

 

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 

411807. 

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 3 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. 

4. Zmienia się Załącznik Nr 6 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 4 do niniejszej Uchwały. 

5. Zmienia się Załącznik Nr 10 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 5 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 166 970,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 r.  
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z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

oraz zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody 

Śląskiego Nr FBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem  

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

3) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 166 970,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi 

remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł 

plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na usługi remontowe.  

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych przez strażaków, 

4) w Rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na zakup materiałów  

i wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni przy nieruchomościach 

powiatu,  

5) w Rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, z przeznaczeniem dla Wydziału 

Organizacyjnego,  

6) poprawieniu uległy kwoty ogółem.  

 

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. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 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. 

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

412614. 
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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. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 

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

412077. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej: 

1) zadanie nr 1 – Prowadzenie w roku 2019 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5; 

2) zadanie nr 2 – Prowadzenie w roku 2019 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni  

Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9. 

Zadania, o których mowa powyżej realizowane będą od dnia 1 stycznia 2019 r.  

do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Starosta przekazał, że po ponownej analizie ww. projektu uchwały zachodzi konieczność 

wprowadzenia autopoprawek polegających na uzupełnieniu/doprecyzowaniu zapisów  

w załączniku nr 1 – ogłoszeniu o konkursie oraz w załączniku nr 2 – zasadach 

przeprowadzenia konkursu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, po wprowadzeniu  

na wniosek Starosty autopoprawek do załączników nr 1 i nr 2.  
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

412080. 

Starosta poinformował, że zgodnie z regulacją art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej 

ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 

złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział 

w konkursie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  

na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, po wprowadzeniu  

na wniosek Starosty autopoprawki do załącznika nr 2 polegającej na dodaniu w formularzu 

zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej znaku wodnego „WZÓR”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 26 października 2018 r. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

411098. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 26 października  

2018 r. i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

- podjęcia uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu 

Sp. z o. o. z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi 

Zarządu PKS w Raciborzu Panu Damianowi Knurze 

- głosować „za”. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 

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

411681. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął Uchwałę  

Nr 166/781/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku.  

Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski zawnioskowali o poszerzenie katalogu specjalności uprawniających nauczycieli  

do ubiegania się o refundację czesnego. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli objęte będą specjalności i formy kształcenia wynikające z potrzeb i specyfiki 

szkół i placówek. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2018 roku. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

411808. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

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

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

411750. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka poinformowała,  

że Prezes Stowarzyszenia „Son House Gospel Blues Society” w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego w związku z organizacją 10. edycji 

Festiwalu MOTYWY BLUESA na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na organizację  
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ww. przedsięwzięcia w kalendarzu imprez kulturalnych na 2018 r. została zabezpieczona 

kwota 3 000,00 zł. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy 

finansowej w wysokości 1 000,00 zł (brutto). 

Festiwal MOTYWY BLUESA ma długą tradycję. Przez wiele edycji Festiwalu mieszkańcy 

Raciborza i Powiatu Raciborskiego mieli okazję wysłuchać wyjątkowych koncertów artystów 

polskich, jak i zagranicznych. Dzięki kontaktom i staraniom prezesa Stowarzyszenia w 10. 

jubileuszowej edycji Festiwalu wystąpi gwiazda bluesa amerykańskiego Johnny Drummer. 

Mając na uwadze organizację 10. jubileuszowej edycji Festiwalu oraz aspekt promocyjny 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu, Kierownik Karolina Kunicka zaproponowała 

zabezpieczyć dodatkową kwotę 1 000,00 zł (brutto) na pomoc w organizacji przedsięwzięcia. 

Dofinansowanie zostanie w całości przeznaczona na zabezpieczenie kosztów transportu  

dla zagranicznego artysty.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmiany 

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury wyraził zgodę na udzielenie dodatkowego 

wsparcia finansowego w związku z organizacją 10. edycji Festiwalu MOTYWY BLUESA  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu w kwocie 1 000,00 zł (brutto).  

Powyższa zmiana w kalendarzu imprez kulturalnych na 2018 r. zostanie sfinansowana  

w ramach środków będących w dyspozycji Referatu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w powiatowych przewozach pasażerskich. 

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

411929. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że do przedmiotowej karty informacyjnej dołączono wzorcowy projekt umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich, składany wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Wymiana części taboru 

poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”. 

Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym Powiat Raciborski może bezpośrednio zawrzeć umowę z podmiotem 
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wewnętrznym, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. Uchwałą Nr XXXI/292/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 

2017 r. do świadczenia ww. usług, jako zadania własnego Powiatu Raciborskiego, powołano 

podmiot – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

Zgodnie z ogłoszeniem zawartym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie 

BIP-u umowa może zostać zawarta maksymalnie na okres 36 miesięcy.    

Po zaakceptowaniu treści umowy przez Zarząd, jej realizacja rozpocznie się od 1 lutego  

2019 r. W okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 stycznia 2019 r. 

Powiatowi Raciborskiemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem  

30 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Powiat Raciborski nie poniesie 

żadnych kosztów, w szczególności nie zapłaci kary umownej. W umowie zostanie 

zagwarantowana kwota przypadająca jako udział Powiatu Raciborskiego w kosztach tegoż 

transportu w wysokości 230 000,00 zł. Podpisanie umowy pomoże w szybszym uzyskaniu 

dotacji celowej na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

od Gmin Powiatu Raciborskiego.   

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował  

o otrzymaniu z Gmin Powiatu Raciborskiego pisemnych deklaracji o wyrażeniu woli podjęcia 

współpracy z Powiatem Raciborskim przy organizowaniu powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w latach 2019-2026 oraz zabezpieczeniu  

w prowizorium budżetu na 2019 r. środków na ten cel. W związku z powyższym 

przygotowano kolejne pisma do wszystkich Gmin Powiatu Raciborskiego, w których 

dołączono do akceptacji wzór umowy dotacyjnej. Z uwagi na konieczność podpisania  

w 2018 r. umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego poszczególne Rady Gmin 

Powiatu Raciborskiego powinny w możliwie najkrótszym terminie podjąć uchwały  

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz podpisać umowy 

dotacyjne określające przeznaczenie i zasady rozliczania przyznanych środków.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich powróci na kolejnym 

posiedzeniu. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

dot. Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. 

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

411512. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. Programu Ochrony Powietrza dla Województwa 

Śląskiego powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

omówił kartę 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”. 

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

411950. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą 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”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.10.2018 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 przedstawionych w karcie informacyjnej robót 

dodatkowych,  

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

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r.  

wraz z aneksem nr 1/2018 z dnia 08.10.2018 r. w zakresie zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy z dnia 30.10.2018 r. na dzień 09.11.2018 r., zmiany harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót, oraz zmiany zakresu robót i wynagrodzenia.  

 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 28 054,97 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. Płatne ze środków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów.  

W tym miejscu posiedzenie opuścił Kierownik Roman Peikert.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami przedstawionymi  

przez Skarbnika Powiatu: 

1) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr II LO.311.24.2018 z dnia 23 października 2018 r.,  

2) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr MDK.311/25/2018 z dnia 22 października 2018 r., 

3) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr PPP.311/19/2018  

z dnia 23 października 2018 r., 

4) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, zgodnie z pismem CKZIU1.KF.311.96.2018  

z dnia 22 października 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Zarządzeniem Nr 164/2018 Starosty 

Raciborskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2018, przedstawionym przez Skarbnika Powiatu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Marek Kurpis.  

 

Ad. 4 

 

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 XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

412059. 

 

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 XLVI/411/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie 
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rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego i Starosty Raciborskiego. 

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

412058. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/410/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie 

wyrażenia akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego działań zmierzających  

do zmiany kategorii dróg. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

411198. 

 

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 października 

2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  

na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 26 października 

2018 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 


